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 นับตั้งแต่เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ส่งผลต่อวิถีชีวิตของผู้คน               
ที่เปลี่ยนไป ตลอดจนภาคสังคมและเศรษฐกิจที่ต้องเผชิญกับช่วงเวลาอันยากลำบาก 
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม หรือกระทรวง อว. มองเห็นถึง
ปัญหา ผลกระทบท่ีเกิดข้ึน โดยได้ให้ความสำคัญต่อการช่วยเหลือประชาชนคนไทยท่ามกลาง
วิกฤติการณ์ระดับโลกตลอดระยะเวลา 3 ปีท่ีผ่านมา ซ่ึงส่ิงท่ีกระทรวง อว. ทำได้ในช่วงเวลาน้ัน 
คือ ความพยายามท่ีจะลดทอนความเสียหายให้ได้มากท่ีสุด โดยการเสริมสรรพกำลังในการ
เยียวยาและเร่งฟ้ืนฟู ให้เศรษฐกิจของประเทศกลับมาเข้มแข็งอีกคร้ัง ถือเป็นการพลิกวิกฤติ
ให้เป็นโอกาสจะช่วยทำให้เกิดความเปล่ียนแปลงในทิศทางท่ีดีข้ึนเสมอ โดยท่ี อว. ได้เรียนรู้
ในการนำองค์ความรู้ ความเชี่ยวชาญด้านงานวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรมถ่ายทอดสู่
การปฏิบัติ เพื่อสร้างประโยชน์ให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบ ผ่านการดำเนินโครงการ
มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ หรือ U2T และถูกนำมาสานต่อเป็นโครงการ
มหาวิทยาลัยสู่ตำบล U2T for BCG ท่ีอาศัยแนวทางระบบเศรษฐกิจบีซีจี ได้แก่ เศรษฐกิจ
ชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว ซึ่งเป็นกลไกสำคัญในการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศให้เกิดขึ้นได้อย่างยั่งยืน และเมื่อช่วงเวลาที่วิกฤติการณ์
ได้ผ่านพ้นไปแล้ว ส่ิงท่ี อว. ได้มอบไว้ให้กับประชาชนและสังคม น่ันคือความม่ันคงและย่ังยืน
ในการดำรงชีวิต การเรียนรู้ท่ีจะช่วยเหลือและพ่ึงพาตนเอง และพร้อมท่ีจะร่วมกันขับเคล่ือน
สังคมและประเทศให้เกิดการพัฒนาต่อไป
 ผมขอขอบคุณทุกหน่วยงานและทุกสถาบันที่ร่วมกันทำภารกิจอันยิ่งใหญ่นี้ตั้งแต่
ต้นจนสำเร็จ และเชื่อว่า หากเกิดวิกฤติการณ์ใดก็ตาม หรือไม่ว่าจะเป็นภัยคุกคามอื่นๆ ที่
จะเข้ามาในอนาคต ชาว อว. จะยังคงยึดมั่นในการอยู่เคียงข้างประชาชน และพร้อมที่จะ
ฝ่าฟันวิกฤติต่างๆ ไปด้วยกัน
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 ตลอดระยะเวลา 3 ปีท่ีประเทศไทยประสบกับวิกฤติการณ์การแพร่ระบาดของ
โควิด-19 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม หรือกระทรวง อว. 
ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่ง ในการให้ความช่วยเหลือ เยียวยาผลกระทบจากวิกฤติการณ์นี ้
พร้อมทั้งเร่งฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศให้กลับมาเข้มแข็งอีกครั้ง ซึ่งหากจะมอง
อีกมุมหน่ึง โควิดท่ีเกิดข้ึนไม่ได้เพียงแต่จะสร้างผลกระทบเพียงอย่างเดียว แต่ทำให้เกิด
การเปล่ียนแปลง และคิดว่าโควิดอาจจะเป็นตัวเร่งการเปล่ียนแปลง หรือทำให้เกิดการ
เปล่ียนแปลงท่ีเร็วข้ึน ซ่ึงถือเป็นการพลิกวิกฤติให้เป็นโอกาสท่ีหน่วยงานต่างๆ จะสร้าง 
เศรษฐกิจฐานรากในระดับชุมชนท้องถ่ินให้เกิดข้ึน น่ันคือ การท่ีรัฐบาลได้มอบให้ อว. 
ดำเนินโครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ ซึ่งปัจจุบันเป็นการ
ดำเนินงานระยะท่ี 2 (U2T for BCG) โดยให้มหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยได้เข้ามามี
ส่วนพัฒนาในพ้ืนท่ีทุกตำบลท่ัวประเทศ ร่วมกันกับภาคเอกชนและภาคประชาสังคม
เพ่ือให้สามารถขับเคล่ือนด้วยองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ไปพร้อมกับการ
สร้างกลไกที่จะนำพาประเทศไปสู่การพัฒนาและยกระดับไปอีกขั้น โดยอาศัย BCG 
ที่เป็นเครื่องจักรที่ช่วยให้ประเทศไทยเติบโตได้อย่างรวดเร็วและย่ังยืน ซึ่งผมเห็นว่า 
การทำงานในลักษณะน้ีได้เกิดข้ึนแล้วในหลายประเทศท่ีมุ่งเน้นการพัฒนาโดยเร่ิมจาก
การดูแลเศรษฐกิจฐานรากให้เกิดความเข้มแข็ง และเมื่อใดก็ตามที่ฐานรากมีความ
เข้มแข็งแล้วจะนำไปสู่การเรียนรู้ท่ีจะพ่ึงพาตนเองของคนในชุมชนท้องถ่ิน เพ่ือยกระดับ
เศรษฐกิจในการสร้างงาน สร้างโอกาส สร้างรายได้ และเป็นกลไกท่ีจะผลักดันไปสู่การ
พัฒนาในระดับประเทศต่อไป
 จากเหตุการณ์ต่างๆ ที่ผ่านมา ผมเห็นถึงความตั้งใจและความร่วมมือของ
บุคลากรชาว อว. หน่วยงานทุกภาคส่วน ที่ผนึกกำลังในการร่วมกันแก้ไขปัญหา 
เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชน เรียนรู้ที่จะรับมือกับวิกฤติการณ์ต่างๆ 
ไปด้วยกัน รวมถึงขอขอบคุณทุกฝ่ายท่ีเก่ียวข้อง ท่ีทุกท่านมีจิตใจอันแน่วแน่ในการ
ที่จะขับเคลื่อนโครงการ U2T เพื่อให้เป็นโครงการที่ช่วยพัฒนาและฟื้นฟูเศรษฐกิจ
และสังคมของประเทศให้เกิดความยั่งยืนตั้งแต่ต้นนำ้จนถึงปลายนำ้อย่างแท้จริง
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บทสรุปผู้บริหาร
 ตามที่รัฐบาลได้ออกพระราชกำหนดให้กระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา
เศรษฐกิจและสังคมจากการระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรน่า 2019 เพ่ิมเติม พ.ศ. 2564 
โดยมีแผนงานในด้านการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาด
ของ COVID-19 ที่มุ่งเน้นการรักษาระดับการจ้างงานของผู้ประกอบการ และกระตุ้น
การลงทุนและการบริโภคในระบบเศรษฐกิจของประเทศซึ่งสอดรับกับนโยบายการฟื้นฟู
เศรษฐกิจหลังสถานการณ์โควิดและยุทธศาสตร์ BCG Economy ของประเทศ สำนักปลัด
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) จึงได้ดำเนินโครงการ
กระตุ้นการลงทุนและการบริโภคด้วยเศรษฐกิจ BCG ในชุมชนเพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก
ด้วยเศรษฐกิจ BCG ในพ้ืนท่ี 7,355 ตำบล ครอบคลุม 77 จังหวัด ท่ัวประเทศโดยเป็นการ
นำองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรมของสถาบันอุดมศึกษาและหน่วยงานต่างๆ ภายใต้ 
อว. ไปขับเคลื่อนทั้งในภาคการผลิตและบริการในระดับพื้นที่เพื่อให้เกิดการฟื้นตัวของ
เศรษฐกิจและให้บัณฑิตได้ทำภาระกิจใช้องค์ความรู้ วิจัย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่
เป็นประโยชน์ต่อภาคสังคม ชุมชนและประเทศ 

 จากความสำเร็จและความร่วมมือทำให้ Key Achievement U2T for BCG ในปี 
2565 นี้ที ่สำคัญอันเกิดผลลัพธ์ตรงกลุ่มเป้าหมายของการดำเนินการโดยมีจำนวน 
15,042 โครงการมหาวิทยาลัยเข้าร่วม 94 แห่ง และมีจำนวนบัณฑิตเข้าร่วมโครงการ
กว่า 32,195 คน ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมไม่ตำ่กว่า 31,919 คน และตำบลที่เข้าร่วม
โครงการจำนวน7,355 ตำบล ก่อให้เกิดการจ้างงาน 2,460 ล้านบาท พร้อมทั้งเกิดการ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจอีก 1,105 ล้านบาท 

แผนภาพแสดงความเชื่อมโยง 5 เป้าหมายสำคัญ (Achievement)

ประชาชนมีรายได้มากขึ้น และยั่งยืน

ประเทศไทยมีพื้นที่สีเขียวมากขึ้น

Thailand Community Data

5 เป้าหมายสำคัญ

U2T for 
BCG 

Learning 
Platform

ONLINE COMMUNITY

MARKETPLACE

HACKATHON

Standard/
Pre-Standard

1
เกษตร

ปลอดภัย

2 
อาหาร

ปลอดภัย 

3 
ท่องเที่ยวที่เป็น

มิตรต่อสิ่งแวดล้อม

4 
เศรษฐกิจสร้างสรรค์

จากภูมิปัญญาและ
วัฒนธรรมท้องถิ่น 

5 
เศรษฐกิจหมุนเวียน
ลดการใช้พลังงาน

เน้นนำกลับมาใช้ใหม่
การทำเกษตรของ U2T  100% 

ลดการใช้สารเคมี ซ่ึงเป็น
อันตรายต่อ เกษตรกร 

และ ส่ิงแวดล้อม

สินค้าเกษตรอินทรีย์
ปลอดสารเคมี 

เพิ่มขึ้นร้อยละ 10%

ผลิตภัณฑ์อาหาร ใน U2T 
100% ต้องเข้าเกณฑ์ อาหาร

ปลอดภัย GMP/PGMP

ผลิตภัณฑ์อาหารที่
เข้าเกณฑ์อาหาร
ปลอดภัย เพิ่มขึ้น 

ร้อยละ 10%

บริการและการท่องเที่ยว
ที่ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม 

และส่งเสริมสุขภาพยั่งยืน 

การยกระดับมาตรฐานจัดการ
ท่องเที่ยวยั่งยืน 

Sustainable Tourism 
Management 

Standard:STMS

ออกแบบสินค้า
สอดคล้องตามวัฒนธรรม 

ลดการใช้วัตถุดิบ 

การยกระดับสินค้าเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์จากภูมิปัญญา
และวัฒนธรรมท้องถิ่น

ผลิตภัณฑ์และบริการ U2T 50% 
ต้องใช้แนวทางการนำกลับมา

ใช้ใหม่และหมุนเวียนการ
ใช้พลังงาน

การใช้พลังงานหมุนเวียน
เพิ่มขึ้น ร้อยละ 10

ระดับ
โครงการ

ระดับ
ประเทศ

จ



 ในส่วนของการส่งเสริมองค์ความรู้ ทักษะและการเพิ่มขีดความสามารถ มีเนื้อหา
หลักสูตรจำนวน 12 โมดูล โดยได้รับความร่วมมือและรับการอนุเคราะห์เนื้อหาจากหน่วย
งานท่ีมีประสบการณ์โดยตรง ได้แก่ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานส่งเสริม
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และ สำนักงานคณะ
กรรมการการเลือกต้ัง (กกต.) พร้อมท้ังภาคเอกชน อาทิ บริษัท ช้อปป้ี (ประเทศไทย) จำกัด 
และ Maneko แพลตฟอร์มการตลาดส่งเสริมการขาย โดยมีจำนวนผู้เข้าเรียนกว่า 38,301 คน 
และจำนวนการเข้าร่วมหลักสูตร 324,864 ครั ้ง ซึ ่งก่อให้เกิดกิจกรรมเรียนรู ้เชิง
ประสบการณ์ท่ีสามารถนำไปสู่การปฎิบัติจริง 9 กิจกรรม 41,764 คร้ัง ซ่ึงมีผลลัพธ์ท่ีน่า
พึงพอใจร้อยละ 94 (64,114 คน) ของผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับการพัฒนาทักษะพื้นฐาน 
BCG การตลาดการเงิน การถ่ายทอดเทคโนโลยี การวิเคราะห์ประเมินคุณภาพสินค้า 
การทดสอบสินค้า การสำรวจความพึงพอใจและการจัดการขนส่งการค้าการขาย 

 เนื้อหาการเรียนรู้และทักษะ BCG ที่ประกอบด้วย กลุ่มสาระการเรียนรู้ BCG และ 
Hackathon กลุ่มสาระการเรียนรู้ พัฒนาและสร้างคุณค่า และสุดท้ายกลุ่มการค้าขายสินค้า
และบริการ จำนวน 12 โมดูล ผลประเมินความเข้าใจที่มี ปัจจัยที่ 1 การสร้างแนวคิดและ
หลักเศรษฐกิจ BCG มุมมองธุรกิจและโอกาสทางธุรกิจ มีความเข้าใจเพิ่มขึ ้นเป็น
ร้อยละ 68 ปัจจัยท่ี 2 การคิดเชิงออกแบบ การวิเคราะห์ปัญหา การแนวทางการเร่งสร้าง
การเติบโต (Growth Hacking) เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 45 ปัจจัยที่ 3 การใช้เทคโนโลยี 
การออกแบบบรรจุภัณฑ์และการออกแบบเร่ืองราวสินค้าและแก้ปัญหาเชิงสังคม เพ่ิมข้ึน
เป็นร้อยละ 60 ปัจจัยที่ 4 การวางแผนตลาดและการสร้างแบรนด์ รวมทั้งการเป็นผู้
ประกอบการ เพ่ิมข้ึนเป็นร้อยละ 77 สุดท้าย ปัจจัยท่ี 5 การก้าวเข้าสู่ตลาด E-Commerce 
การวางกลยุทธ์ราคา การจัดการขนส่ง การตลาดออนไลน์ เพ่ิมข้ึนเป็นร้อยละ 81 อย่างไร
ก็ตามจากขอจำกัดด้านเวลาและความต่อเนื่องทำให้การถ่ายทอดหลักคิดทางด้านการ
ออกแบบการแก้ปัญหาท่ีมีความจำเป็นยังถือว่าเป็นโอกาสสำคัญท่ีจะใช้เป็นสารต้ังต้นเพ่ือ
วางแผนการอบรม ให้ความรู้และทักษะในการต้ังคำถามท้ังในเชิงธุรกิจ เชิงสังคมและเชิง
ส่ิงแวดล้อมท่ีจะช่วยให้ผู้เรียนมีความเข้าใจบริบทมากข้ึนและมีความ Empathy มากข้ึนจะ
นำไปสู่การแก้ปัญหาที่ตรงจุดและนำไปสู่การสร้างสินค้าและบริการท่ีน่าประทับใจต่อไป

Key Achievement U2T for BCG ประจำปี 2565

กลุ่มเป้าหมายความสำเร็จ
การดำเนินการ

Learning องค์ความรู้
ทักษะและขีดความสามารถ

สานพลังเครือข่าย
ความร่วมมือสร้างเศรษฐกิจ

คัดสรร พัฒนา สร้างคุณค่า
ผลงาน/เทคโนโลยี/นวัตกรรม

94 มหาวิทยาลัย
12 Modules 30 หน่วยงาน จำนวนสินค้า

และบริการ BCG 
15,042 รายการ 

7,355 ตำบล
3,000 ตำบลเดิม 4,355 ตำบลใหม่

กิจกรรมเรียนรู้เชิประสบการณ์
สร้างการเรียนรู้จากการปฎิบัติจริง

หน่วยงาน อว. สนับสนุนและถ่ายทอดเทคโนโลยี องค์ความรู้/แหล่งท่องเที่ยว      648
นวัตกรรม/เทคโนโลยี             1,949
ภูมิปัญญาท้องถิ่น/ออกแบบ     1,492

64,114 คน
9 กิจกรรม/41,764 ครั้ง หน่วยงาน อว. สนับสนุนความรู้ ต่อยอดผู้ประกอบการ

เงินหมุนเวียนกระตุ้นเศรษฐกิจ
1,236 ล้านบาทต่อเดือนงบจ้างงาน

2,460 ล้านบาท

งบขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
1,105 ล้านบาท

ได้รับการพัฒนาทักษะพื้นฐาน 
BCG/ลงมือปฏิบัติจริง
(64,114/68,000 คน)

1. การศึกษา เรียนรู้ ดูงานนอกสถานที่     2,333
2. การรับการถ่ายทอดเทคโนโลยี                  5,031
3. การฝึกอบรม/ประชุมร่วมกับหน่วยงานอื่น  8,003
4. การสำรวจตลาด/คู่แข่ง                   4,833
5. การสำรวจและเก็บข้อมูลลูกค้า                   4,759 
6. การวิเคราะห์/ประเมินคุณภาพสินค้า/บริการ       6,895
7. การทดสอบสินค้า/บริการหลังการพัฒนา  4,090
8. การสำรวจความพึงพอใจของลูกค้า  5,370
9. อื่นๆ เช่น การจัดการขนส่ง/การค้าการขาย         450

หน่วยงานในพ้ืนท่ี/ท้องถ่ิน ส่งเสริมสื่อการเรียนรู้

- ปราชญ์ชาวบ้าน
- มูลนิธิสิ่งแวด
  ล้อมไทย
- เครือข่ายข้อมูล
  ความหลากหลาย
  ทางชีวภาพ
- เครือข่าย
  สมุนไพรและ
  การแพทย์
- อพท.
- องค์กรมาตรฐาน
  เกษตรอินทรีย์
  ภาคเหนือ

ภาครัฐ ภาคเอกชน SA/NGO

รายได้ 143 ล้านบาท/เดือน

บัณฑิต 32,195 คน  ประชาชน 31,919 คน

เนื้อหาการเรียนรู้พัฒนาทักษะ  1,772 นาที
ผู้เข้าร่วมหลักสูตร 324,864 ครั้ง (คนxหลักสูตร)
จำนวนผู้เข้าเรียน  38,301 คน 

94% 

!

!

รายได้เฉลี่ยเพิ่มขึ้น
143 ล้านบาทต่อเดือน
(ข้อมูลจากระบบ PBM C01-C06)

1,716 ล้านบาทต่อเดือน

!
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 ในส่วนสานพลังเครือข่ายและความร่วมมือสร้างเศรษฐกิจ หน่วยงานภายใต้ อว. 
และนอก อว. ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคสังคม อาทิ ปราชญ์ชาวบ้าน มูลนิธิส่ิงแวดล้อมไทย 
เครือข่ายข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพ องค์กรมาตรฐารเกษตรอินทรีย์ เป็นต้น 
จำนวนกว่า 30 หน่วยงาน ที่เข้าร่วมสนับสนุนและถ่ายทอดเทคโนโลยี ให้การสนับสนุน 
ความรู้ ต่อยอดการเป็นผู้ประกอบการ

 กระบวนการ U2T for BCG น้ันมีข้ันตอน “คัดสรร พัฒนา สร้างคุณค่า” ได้มีการ
วิเคราะห์บทเรียนและการรวบรวมผลงานท่ีสอดคล้องเก่ียวข้องกับ BCG กว่า 15,042 โครงการ 
โดยแบ่งเป็นองค์ความรู้/แหล่งท่องเที่ยวจำนวน 648 รายการ นวัตกรรมและเทคโนโลยี
จำนวน 1,949 รายการและภูมิปัญญาท้องถ่ินกับงานออกแบบจำนวน 1,492 รายการท้ังน้ี 
ก่อให้เกิดเงินหมุนเวียนในการกระตุ้นเศรษฐกิจไม่ตำ่กว่า 1,236 ล้านบาท ท้ังน้ียังก่อให้เกิด
สินค้าและบริการท่ีพร้อมจำหน่ายจำนวน 4,861 โครงการ สินค้าและบริการท่ีต้องส่งเสริม
พัฒนาต่อยอดเพ่ิมมูลค่าจำนวน 8,042 โครงการและสินค้าและบริการของตำบลท่ีต้องได้
รับการส่งเสริมการเรียนรู้และทักษะเพิ่มจำนวน 2,655 โครงการ

 U2T for BCG Hackathon ประจำปี 2565 มีโครงการที่ผ่านเข้ารอบ 40 ทีม 
โดยผลรางวัลชนะเลิศและในแต่ละกลุ่มดังนี้

 กลุ่มเกษตรและอาหาร ได้แก่ โครงการแซ่บอีรี่ 

สรุปผลประเมินความเข้าใจในเนื้อหาระดับประเทศ

ช



 กลุ่มท่องเที่ยวและบริการ ได้แก่ โครงการ การท่องเที่ยสีเขียวเชิงสร้างสรรค์
คลองปากปิด

 กลุ่มพลังงานและวัสดุ ได้แก่ Chiangkhan Story 

 กลุ่มสุขภาพและการแพทย์ ได้แก่ Fairyland ChoraKhe Yai

ซ



สรุปผลลัพธ์
ระดับประเทศ

รายงานผลลัพธ์ระดับประเทศ มีมหาวิทยาลัยเข้าร่วม  94  มหาวิทยาลัย 
ครอบคลุม 7,355 ตำบล มีผู้เข้าร่วมโครงการกว่า 64,114 คน แบ่งเป็น
บัณฑิต 32,195 คน ประชาชน 31,919 คน โดยผลงาน BCG จำนวน 
15,042 โครงการ ที่สอดคล้องและตรงตาม 5 เป้าหมายสำคัญ ดังนี้
ด้านเกษตรปลอดภัย 977 โครงการ ด้านอาหารปลอดภัย 5,491 โครงการ
ด้านท่องเที ่ยวที ่เป็นมิตรต่อสิ ่งแวดล้อมและสุขภาพ 818 โครงการ 
ด้านเศรษกิจหมุนเวียนลดการใช้พลังงานเน้นนำกลับมาใช้ใหม่ 1,466 โครงการ 
และด้านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถ่ิน 6,290 โครงการ
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มหาวิทยาลัย

จำนวนมหาวิทยาลัย

7,355
ตำบล

จำนวนตำบล

15,042
โครงการ

C

A

D

B

E

จำนวนโครงการตามกลุ่มเป้าหมาย

เกษตรปลอดภัย
977 โครงการ

อาหารปลอดภัย
5,491 โครงการ

ท่องเที่ยวที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ
818 โครงการ

เศรษฐกิจหมุนเวียนลดการใช้
พลังงานเน้นนำกลับมาใช้ใหม่
1,466 โครงการ

เศรษฐกิจสร้างสรรค์จาก
ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่น
6,290 โครงการ

B

A

64,114
คน

จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ

สรุปผลลัพธ์
ระดับประเทศ

บัณฑิต
32,195 คนประชาชน

31,919 คน



สรุปผลลัพธ์
ภาคเหนือ

รายงานผลลัพธ์ภาคเหนือ มีมหาวิทยาลัยเข้าร่วม 26 มหาวิทยาลัย 
ครอบคลุม 1,540 ตำบล มีผู้เข้าร่วมโครงการกว่า 13,638 คน แบ่งเป็น
บัณฑิต 6,821 คน ประชาชน 6,817 คน โดยผลงาน BCG จำนวน 
3,177 โครงการ ที ่สอดคล้องและตรงตาม 5 เป้าหมายสำคัญ ดังนี ้
ด้านเกษตรปลอดภัย 208 โครงการ ด้านอาหารปลอดภัย 1,159 โครงการ
ด้านท่องเที ่ยวที ่เป็นมิตรต่อสิ ่งแวดล้อมและสุขภาพ 161 โครงการ 
ด้านเศรษกิจหมุนเวียนลดการใช้พลังงานเน้นนำกลับมาใช้ใหม่ 309 โครงการ 
และด้านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถ่ิน 1,340 โครงการ



26
มหาวิทยาลัย

จำนวนมหาวิทยาลัย

1,540
ตำบล

จำนวนตำบล

3,177
โครงการ

C

A

D

B

E

จำนวนโครงการตามกลุ่มเป้าหมาย

เกษตรปลอดภัย
208 โครงการ

อาหารปลอดภัย
1,159 โครงการ

ท่องเที่ยวที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ
161 โครงการ

เศรษฐกิจหมุนเวียนลดการใช้
พลังงานเน้นนำกลับมาใช้ใหม่
309 โครงการ

เศรษฐกิจสร้างสรรค์จาก
ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่น
1,340 โครงการ

B

A

13,638
คน

จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ

สรุปผลลัพธ์
ภาคเหนือ

บัณฑิต
6,821 คนประชาชน

6,817 คน
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รายงานผลลัพธ์ภาคกลาง มีมหาวิทยาลัยเข้าร่วม 40 มหาวิทยาลัย 
ครอบคลุม 1,610 ตำบล มีผู้เข้าร่วมโครงการกว่า 13,069 คน แบ่งเป็น
บัณฑิต 6,530 คน ประชาชน 6,539 คน โดยผลงาน BCG จำนวน 
3,280 โครงการ ที ่สอดคล้องและตรงตาม 5 เป้าหมายสำคัญ ดังนี ้
ด้านเกษตรปลอดภัย 222 โครงการ ด้านอาหารปลอดภัย 1,187 โครงการ
ด้านท่องเที ่ยวที ่เป็นมิตรต่อสิ ่งแวดล้อมและสุขภาพ 195 โครงการ 
ด้านเศรษกิจหมุนเวียนลดการใช้พลังงานเน้นนำกลับมาใช้ใหม่ 433 โครงการ 
และด้านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถ่ิน 1,243 โครงการ

สรุปผลลัพธ์
ภาคกลาง
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จำนวนโครงการตามกลุ่มเป้าหมาย

เกษตรปลอดภัย
222 โครงการ

อาหารปลอดภัย
1,187 โครงการ

ท่องเที่ยวที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ
195 โครงการ

เศรษฐกิจหมุนเวียนลดการใช้
พลังงานเน้นนำกลับมาใช้ใหม่
433 โครงการ

เศรษฐกิจสร้างสรรค์จาก
ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่น
1,243 โครงการ

B

A

13,069
คน

จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ

บัณฑิต
6,530 คนประชาชน

6,539 คนสรุปผลลัพธ์
ภาคกลาง
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สรุปผลลัพธ์
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

รายงานผลลัพธ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีมหาวิทยาลัยเข้าร่วม 33 มหาวิทยาลัย 
ครอบคลุม 2,650 ตำบล มีผู้เข้าร่วมโครงการกว่า 23,963 คน แบ่งเป็น
บัณฑิต 11,980 คน ประชาชน 11,983 คน โดยผลงาน BCG จำนวน 
5,421 โครงการ ที ่สอดคล้องและตรงตาม 5 เป้าหมายสำคัญ ดังนี ้
ด้านเกษตรปลอดภัย 355 โครงการ ด้านอาหารปลอดภัย 1,898 โครงการ
ด้านท่องเที ่ยวที ่เป็นมิตรต่อสิ ่งแวดล้อมและสุขภาพ 174 โครงการ 
ด้านเศรษกิจหมุนเวียนลดการใช้พลังงานเน้นนำกลับมาใช้ใหม่ 441 โครงการ 
และด้านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถ่ิน 2,553 โครงการ
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2,650
ตำบล

จำนวนตำบล

5,421
โครงการ

C

A

D

B

E

จำนวนโครงการตามกลุ่มเป้าหมาย

เกษตรปลอดภัย
355 โครงการ

อาหารปลอดภัย
1,898 โครงการ

ท่องเที่ยวที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ
174 โครงการ

เศรษฐกิจหมุนเวียนลดการใช้
พลังงานเน้นนำกลับมาใช้ใหม่
441 โครงการ

เศรษฐกิจสร้างสรรค์จาก
ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่น
2,553 โครงการ

B

A

23,963
คน

จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ

สรุปผลลัพธ์
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

บัณฑิต
11,980 คนประชาชน

11,983 คน

ต



สรุปผลลัพธ์
ภาคตะวันออก

รายงานผลลัพธ์ภาคตะวันออก มีมหาวิทยาลัยเข้าร่วม 13 มหาวิทยาลัย 
ครอบคลุม 480 ตำบล มีผู้เข้าร่วมโครงการกว่า 4,067 คน แบ่งเป็น
บัณฑิต 2,062 คน ประชาชน 2,005 คน โดยผลงาน BCG จำนวน 
982 โครงการ ที ่สอดคล้องและตรงตาม 5 เป้าหมายสำคัญ ดังนี ้
ด้านเกษตรปลอดภัย 72 โครงการ ด้านอาหารปลอดภัย 336 โครงการ
ด้านท่องเที ่ยวที ่เป็นมิตรต่อสิ ่งแวดล้อมและสุขภาพ 106 โครงการ 
ด้านเศรษกิจหมุนเวียนลดการใช้พลังงานเน้นนำกลับมาใช้ใหม่ 79 โครงการ 
และด้านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถ่ิน 389 โครงการ
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480
ตำบล

จำนวนตำบล

982
โครงการ

E

D

C

B

A

จำนวนโครงการตามกลุ่มเป้าหมาย

เกษตรปลอดภัย
72 โครงการ

อาหารปลอดภัย
336 โครงการ

ท่องเที่ยวที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ
106 โครงการ

เศรษฐกิจหมุนเวียนลดการใช้
พลังงานเน้นนำกลับมาใช้ใหม่
79 โครงการ

เศรษฐกิจสร้างสรรค์จาก
ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่น
389 โครงการ

B

A

4,067
คน

จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ

สรุปผลลัพธ์
ภาคตะวันออก

บัณฑิต
2,062 คนประชาชน

2,005 คน

ท



สรุปผลลัพธ์
ภาคใต้

รายงานผลลัพธ์ภาคใต้ มีมหาวิทยาลัยเข้าร ่วม 21 มหาวิทยาลัย 
ครอบคลุม 1,075 ตำบล มีผู้เข้าร่วมโครงการกว่า 9,377 คน แบ่งเป็น
บัณฑิต 4,802 คน ประชาชน 4,575 คน โดยผลงาน BCG จำนวน 
2,182 โครงการ ที ่สอดคล้องและตรงตาม 5 เป้าหมายสำคัญ ดังนี ้
ด้านเกษตรปลอดภัย 120 โครงการ ด้านอาหารปลอดภัย 911 โครงการ
ด้านท่องเที ่ยวที ่เป็นมิตรต่อสิ ่งแวดล้อมและสุขภาพ 182 โครงการ 
ด้านเศรษกิจหมุนเวียนลดการใช้พลังงานเน้นนำกลับมาใช้ใหม่ 204 โครงการ 
และด้านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถ่ิน 765 โครงการ
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1,075
ตำบล

จำนวนตำบล

2,182
โครงการ

C

A

D

B

E

จำนวนโครงการตามกลุ่มเป้าหมาย

เกษตรปลอดภัย
120 โครงการ

อาหารปลอดภัย
911 โครงการ

ท่องเที่ยวที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ
182 โครงการ

เศรษฐกิจหมุนเวียนลดการใช้
พลังงานเน้นนำกลับมาใช้ใหม่
204 โครงการ

เศรษฐกิจสร้างสรรค์จาก
ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่น
765 โครงการ

B

A

9,377
คน

จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ

สรุปผลลัพธ์
ภาคใต้

บัณฑิต
4,802 คนประชาชน

4,575 คน

น



สรุปผลลัพธ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลรัตนโกสินทร์

รายงานผลลัพธ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ มีพื้นที่
ดูแลครอบคลุม 78 ตำบล มีผู้เข้าร่วมโครงการกว่า 645 คน แบ่งเป็น 
บัณฑิต 320 คน ประชาชน 325 คน โดยผลงาน BCG จำนวน 163 โครงการ 
ที่สอดคล้องและตรงตาม 5 เป้าหมายสำคัญ ดังนี้ด้านเกษตรปลอดภัย 
10 โครงการ ด้านอาหารปลอดภัย 75 โครงการ ด้านท่องเท่ียวท่ีเป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ 8 โครงการ ด้านเศรษกิจหมุนเวียนลดการใช้
พลังงานเน้นนำกลับมาใช้ใหม่ 23 โครงการ และด้านเศรษฐกิจสร้างสรรค์
ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่น 47 โครงการ
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78
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จำนวนตำบล

163
โครงการ

E
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C

B
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จำนวนโครงการตามกลุ่มเป้าหมาย

เกษตรปลอดภัย
10 โครงการ

อาหารปลอดภัย
75 โครงการ

ท่องเที่ยวที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ
8 โครงการ

เศรษฐกิจหมุนเวียนลดการใช้
พลังงานเน้นนำกลับมาใช้ใหม่
23 โครงการ

เศรษฐกิจสร้างสรรค์จาก
ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่น
47 โครงการ

B

A

645
คน

จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ

สรุปผลลัพธ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลรัตนโกสินทร์

บัณฑิต
320 คนประชาชน

325 คน

ป



รายชื่อกรรมการบริหาร



รายชื่อกรรมการบริหาร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพจน์ ทรายแก้ว
กรรมการ

นายกิตติ สัจจาวัฒนา
กรรมการ

รองศาสตราจารย์ขนิษฐา นันทบุตร
กรรมการ

นางสาวดวงพร เฮงบุณยพันธ์
กรรมการ

นายธนา ยันตรโกวิท
กรรมการ

นางสาวนิสากร จึงเจริญธรรม
กรรมการ

นางสาวภัทรพร เล้าวงค์
กรรมการ

นางวนิดา บุญนาคค้า
กรรมการ

นางสาววิภารัตน์ ดีอ่อง
กรรมการ

นายศรัณย์ สัมฤทธิ์เดชขจร
กรรมการ

นางสุวรรณี คำมั่น
กรรมการ

นายเอกนัฏ พร้อมพันธุ์
กรรมการและเลขานุการ

ศาสตราจารย์ศุภชัย ปทุมนากุล
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

นางสาวกีรติ แก้วสัมฤทธิ์
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

นายพันธุ์เพิ่มศักดิ์ อารุณีี
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

นายดนุช ตันเทอดทิตย์
เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา

วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

ป



รายชื่อทีมร่วมพัฒนา
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รายชื่อทีมร่วมพัฒนา

นายพันธพงศ์ ตั้งธีระสุนันท์ นางกัลยาณี ทัฬหชัยบูรณ์ นายวิศิษฐ์ สุนทร 

นายวริศร เผ่าวนิช นางสาวชญาน์นัทช์ ไชยวัฒนพงศ์ นายธนภัทร สินธุวราวรรณ

ทีมพัฒนาระบบบริหารโครงการและนวัตกรรม

ฝ



หน่วยงานพันธมิตร



หน่วยงาน อว. 
สนับสนุนความรู้ ต่อยอดผู้ประกอบการ

ภาคเอกชน
สนับสนุนและถ่ายทอดเทคโนโลยี

ภาครัฐ 
หน่วยงานในพื้นที่/ท้องถิ่น

หน่วยงาน อว. 
สนับสนุนและถ่ายทอดเทคโนโลยี

ฟ



ภาพรวมกิจกรรม

ภ



ภาพรวมกิจกรรม

ม





U2T for BCG Snapshot
1. จังหวัด กรุงเทพมหานคร  1 
2. จังหวัด กาญจนบุรี  11 
3. จังหวัด นครปฐม  15 
4. จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์  58 
5. จังหวัด เพชรบุรี  103 
6. จังหวัด ราชบุรี  113 
7. จังหวัด สมุทรสงคราม  150 
8. จังหวัด สุพรรณบุรี  154 
9. จังหวัด อ่างทอง  162 



PS65018254 : การพพฒนาผลลตภพณฑฑสมมนไพรไทยรอบรพรวสวนจลตรลดายาหมมองชชชนชชวพน

Snapshot C01-C06รายงานสรมปโครงการ

การเพพพมมมลคคาโดยการออกแบบ สรรางออตลอกษณณและจจดขายขขขนมา

นนาสพนคราจนาหนคายผคาน Online Platform

การแปรรมปสมจนไพร

การพอฒนาสพนคราและบรพการใหรมมมมลคคาสมง

การพอฒนาสพนคราและบรพการใหรมมมมลคคาสมง

การพอฒนาบรรจจภอณฑณ

การพอฒนาบรรจจภอณฑณ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพอฒนา : 2-3 เดดอน

เศรษฐกลจสรรางสรรคฑจากภภมลปปญญาและวพฒนธรรมทรองถลชน

   เทคโนโลยมการออกแบบผลพตภอณฑณ

ชชชอผลลตภพณฑฑ/บรลการ : ยาหมคอง ชดพนชมวอน

รายละเอชยด : ยาสามอญประจนาบรานยาหมคองไพลสด ทนาจากสมจนไพร 5 ชนพด ใชรทาหรดอสมด

ดมเพดพอบรรเทาอาการหวอด คอดจมมก แมลงสอตวณกอดตคอย อาการฟกชนขา รวมทอขงแกรปวดเมดพอย

ทอขงรคางกาย

01 : รายละเอชยดผลลตภพนฑฑ/บรลการ

อาจารยฑบพญฑลต

6 คน 5 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดรตมอเดชอน (บาท)

03 : วพตถมประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสลนครา/บรลการ

06 : ผลลตภพณฑฑบรลการของทมานสรรางคมณคมาใหรกพบชมมชนไดรอยมางไร

05 : แผนธมรกลจ

08 : ชมองทางการขาย และความพรรอมออกสภมตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลอยเทคโนโลยมราชมงคลรอตนโกสพนทรณ

แขวงสวนจพตรลดา เขตดจสพต จ.กรจงเทพมหานคร

04 : องคฑความรภร/เทคโนโลยช/นวพตกรรม

รมปกคอน รมปหลองรภปสลนครา/บรลการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรรอมออกสภมตลาด : พรรอมขาย หรดอขายแลรว

สพนคราเพดพอสจขภาพ ใชรในการดมแลรอกษารคางกาย หรดอบรรเทาอาการเจจบปปวยจากการทนางานใน
แตคละวอน ทมพมมลอกษณะบรรจจภอณฑณพกพาสะดวก ชคองทางการจนาหนคาย จนาหนคายสพนคราผคานทางออ
นไลนณ และการกออกบมธจอดแสดงสพนครา
ชคองทางการจนาหนคายทาง
• Online เพจ U2T แขวงสวนจพตรลดา หรดอ ฝากลพงคณตามกลจคม  
• Offine บมธจอดแสดงสพนครา ณ สนานอกงานเขตดจสพต หรดอ รรานนวดแผนไทย
กลจคมลมกคราเปปาหมาย
• ประชาชนทอพวไป
• นอกทคองเทมพยว
• ผมรชดพนชอบสมจนไพรประโยชนณทมพไดรรอบ
• สรรางอาชมพ หรดอรายไดรเสรพมใหรกอบชจมชน
 ตอขงราคาใหรเหมาะสมกอบสพนครา กลยจทธณนโยบายราคาเชพงจพตวพทยา เชคน ลงทรายดรวยเลข 9    ยา
หมคองชดพนชมวอน ราคา 79 สมองของมนจษยณเรมยงลนาดอบการรอบรมรจากซรายไปขวา การตอขงราคาสพนครา
ลงทรายดรวยเลข 9 จขงเปปนเทคนพคทนาใหรสพนคราดมมมราคาถมก โดยทนาใหรตอวเลขทมพอยมคดรานหนรามมคคานรอย
ลง เชคน 499 เทมยบกอบ 500 แมรราคาทมพตคางกอนเพมยง 1 บาท แตคสมองจะจนาวคา เลข 4 นอขน มมคคานรอย
กวคา เลข 5 การตอขงราคาแบบนมขจขงสามารถทนาใหรสพนคราชพขนละ 500 กลายเปปนเพมยงสพนคราชพขนละสมพ
รรอยกวคาบาทไดรไปโดยปรพยาย

สรรางความรมรใหรชจมชน

สรรางงานสรรางอาชมพ

สรรางรายไดรใหรชจมชน

จจานวนรายไดร : 3,500

หนรา 1 / 163



PS65018274 : การพพฒนาผลลตภพณฑฑสมมนไพรไทยรอบรพรวสวนจลตรลดาพลมเสนนจราขวพญชชวช

Snapshot C01-C06รายงานสรมปโครงการ

การเพพพมมมลคคาโดยการออกแบบ สรรางออตลอกษณณและจจดขายขขขนมา

นนาสพนคราจนาหนคายผคาน Online Platform

การแปรรมปสมจนไพร

การพอฒนาสพนคราและบรพการใหรมมมมลคคาสมง

การพอฒนาสพนคราและบรพการใหรมมมมลคคาสมง

การพอฒนาบรรจจภอณฑณ

การพอฒนาบรรจจภอณฑณ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพอฒนา : 2-3 เดดอน

เศรษฐกลจสรรางสรรคฑจากภภมลปปญญาและวพฒนธรรมทรองถลชน

   เทคโนโลยมการออกแบบผลพตภอณฑณ

ชชชอผลลตภพณฑฑ/บรลการ : พพมเสนนนขา ชดพนชมวม

รายละเอชยด : ยาสามอญประจนาบรานพพมเสนนนขา ทนาจากสมจนไพร 5 ชนพด ใชรทาหรดอสมดดมเพดพอ

บรรเทาอาการหวอด คอดจมมก แมลงสอตวณกอดตคอย อาการฟกชนขา รวมทอขงแกรปวดเมดพอยทอขงรคาง

กาย

01 : รายละเอชยดผลลตภพนฑฑ/บรลการ

อาจารยฑบพญฑลต

6 คน 5 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดรตมอเดชอน (บาท)

03 : วพตถมประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสลนครา/บรลการ

06 : ผลลตภพณฑฑบรลการของทมานสรรางคมณคมาใหรกพบชมมชนไดรอยมางไร

05 : แผนธมรกลจ

08 : ชมองทางการขาย และความพรรอมออกสภมตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลอยเทคโนโลยมราชมงคลรอตนโกสพนทรณ

แขวงสวนจพตรลดา เขตดจสพต จ.กรจงเทพมหานคร

04 : องคฑความรภร/เทคโนโลยช/นวพตกรรม

รมปกคอน รมปหลองรภปสลนครา/บรลการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรรอมออกสภมตลาด : พรรอมขาย หรดอขายแลรว

สพนคราเพดพอสจขภาพ ใชรในการดมแลรอกษารคางกาย หรดอบรรเทาอาการเจจบปปวยจากการทนางานใน
แตคละวอน ทมพมมลอกษณะบรรจจภอณฑณพกพาสะดวก ชคองทางการจนาหนคาย จนาหนคายสพนคราผคานทางออ
นไลนณ และการกออกบมธจอดแสดงสพนครา
ชคองทางการจนาหนคายทาง
• Online เพจ U2T แขวงสวนจพตรลดา หรดอ ฝากลพงคณตามกลจคม  
• Offine บมธจอดแสดงสพนครา ณ สนานอกงานเขตดจสพต หรดอ รรานนวดแผนไทย
กลจคมลมกคราเปปาหมาย
• ประชาชนทอพวไป
• นอกทคองเทมพยว
• ผมรชดพนชอบสมจนไพรประโยชนณทมพไดรรอบ
• สรรางอาชมพ หรดอรายไดรเสรพมใหรกอบชจมชน
 
 ตอขงราคาใหรเหมาะสมกอบสพนครา กลยจทธณนโยบายราคาเชพงจพตวพทยา เชคน ลงทรายดรวยเลข 9    ยา
หมคองชดพนชมวอน ราคา 79 สมองของมนจษยณเรมยงลนาดอบการรอบรมรจากซรายไปขวา การตอขงราคาสพนครา
ลงทรายดรวยเลข ‘9’ จขงเปปนเทคนพคทนาใหรสพนคราดมมมราคาถมก โดยทนาใหรตอวเลขทมพอยมคดรานหนรามมคคา
นรอยลง เชคน 499 เทมยบกอบ 500 แมรราคาทมพตคางกอนเพมยง 1 บาท แตคสมองจะจนาวคา เลข 4 นอขน มมคคา
นรอยกวคา เลข 5 การตอขงราคาแบบนมขจขงสามารถทนาใหรสพนคราชพขนละ 500 กลายเปปนเพมยงสพนคราชพขน
ละสมพรรอยกวคาบาทไดรไปโดยปรพยาย

สรรางความรมรใหรชจมชน

สรรางงานสรรางอาชมพ

สรรางรายไดรใหรชจมชน

จจานวนรายไดร : 4,900
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PS65027351 : 1 Day trip กลนเทชชยวรอบรพรวดมสลต

Snapshot C01-C06รายงานสรมปโครงการ

Online Platform ในการประชาสอมพอนธณ

การใชรอจปกรณณเทคโนโลยมในการดนาเนพนการถคายทนา

การใชร GPS ในการหาสถานทมพสนาคอญเพดพอการทคองเทมพยวในชจมชน

การสคงเสรพมการขายและการตลาด

การพอฒนาสพนคราและบรพการใหรมมมมลคคาสมง

การพอฒนาสพนคราและบรพการใหรมมมมลคคาสมง

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพอฒนา : 2-3 เดดอน

ทมองเทชชยวทชชเปปนมลตรตมอสลชงแวดลรอมและสมขภาพ

   ธจรกพจการทคองเทมพยวออนไลนณ

ชชชอผลลตภพณฑฑ/บรลการ : 1 day trip กพนเทมพยวรอบรอขวดจสพต

รายละเอชยด : คลพปวพดมโอแนะนนาสถานทมพและรรานอาหารทมพขขขนชดพอในเขตดจสพต

01 : รายละเอชยดผลลตภพนฑฑ/บรลการ

อาจารยฑบพญฑลต

6 คน 5 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดรตมอเดชอน (บาท)

03 : วพตถมประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสลนครา/บรลการ

06 : ผลลตภพณฑฑบรลการของทมานสรรางคมณคมาใหรกพบชมมชนไดรอยมางไร

05 : แผนธมรกลจ

08 : ชมองทางการขาย และความพรรอมออกสภมตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลอยเทคโนโลยมราชมงคลรอตนโกสพนทรณ

แขวงสวนจพตรลดา เขตดจสพต จ.กรจงเทพมหานคร

04 : องคฑความรภร/เทคโนโลยช/นวพตกรรม

รมปกคอน รมปหลองรภปสลนครา/บรลการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรรอมออกสภมตลาด : พรรอมขาย หรดอขายแลรว

เพดพอสคงเสรพมการทคองเทมพยวในแขวงจพตรลดาอยคางยอพงยดน ขอขนตอนการดนาเนพนงาน ศขกษาเสรนทาง 
เกจบขรอมมลสถานทมพสนาคอญตคางๆ รวมพมดคจยกอบชจมชน และสถานประกอบการรรานอาหารเพดพอ
พอฒนาเปปนเสรนทางทคองเทมพยวเชพงวอฒนธรรม
 
ชคองทางการประชาสอมพอนธณทคองเทมพยว
• Online เพจ U2T แขวงสวนจพตรลดา หรดอ ฝากลพงคณตามกลจคม หรดอ Review ผคาน Social 
Media
• Offine บมธจอดแสดงเสรนทางการทคองเทมพยว ณ สนานอกงานเขตดจสพต หรดอ แจกแผคนพอบประชา
สอมพอนธณ

สคงเสรพมและสนอบสนจนการทคองเทมพยวชจมชน

สรรางรายไดรใหรชจมชน

จจานวนรายไดร : 0
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PS65016948 : การเพลชมมภลคมาขยะพลาสตลกจากการรชไซเคลลดรวยความคลดสรรางสรรคฑ

Snapshot C01-C06รายงานสรมปโครงการ

การออกแบบสดพอประชาสอมพอนธณ

การจอดการขยะดรวยการเพพพมมมลคคา

โปรแกรมการออกแบบโลโกร

การพอฒนาสพนคราและบรพการใหรมมมมลคคาสมง

การพอฒนาบรรจจภอณฑณ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพอฒนา : 2-3 เดดอน

เศรษฐกลจหมมนเวชยนลดการใชรพลพงงานเนรนนจากลพบมาใชรใหมม

   Recycle (การแปรสภาพ)

ชชชอผลลตภพณฑฑ/บรลการ : โคมไฟ PET

รายละเอชยด : โคมไฟจากขวดพลาสตพก นนามาออกแบบดมไซนณใหรมมความสวยงาม ดรวยการ

เพพพมลวดลาย และใชรหลอดไฟ LED เพดพอประหยอดพลองงาน และเพพพมมมลคคาใหรกอบขวดพลาสตพก

01 : รายละเอชยดผลลตภพนฑฑ/บรลการ

อาจารยฑบพญฑลต

5 คน 5 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดรตมอเดชอน (บาท)

03 : วพตถมประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสลนครา/บรลการ

06 : ผลลตภพณฑฑบรลการของทมานสรรางคมณคมาใหรกพบชมมชนไดรอยมางไร

05 : แผนธมรกลจ

08 : ชมองทางการขาย และความพรรอมออกสภมตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลอยเทคโนโลยมราชมงคลรอตนโกสพนทรณ

แขวงลจมพพนม เขตปทจมวอน จ.กรจงเทพมหานคร

04 : องคฑความรภร/เทคโนโลยช/นวพตกรรม

รมปกคอน รมปหลองรภปสลนครา/บรลการ

ออฟไลนฑ : ยมอา UR

ออนไลนฑ : U2T แขวงลจมพพนม

ความพรรอมออกสภมตลาด : พรรอมขาย หรดอขายแลรว

CustomerSegment
-กลจคมลมกคราเปปนกลจคมประชาชนทมพอาศอยอยมคแขวงลจมพพนมกลจคมประชาชนทมพอาศอยอยมคกรจงเทพมหา
นครและกลจคมคนทมพชดพนชอบกระเปปาสานโดยเฉพาะเพศหญพง
CustomerRelationships
–มมชคองการการสดพอสารOnlineกอบลมกคราผคานทางFacebookเพจU2Tแขวงลจมพพนมกรจงเทพมหา
นครเพดพอออพเดทขรอมมลขคาวสารเกมพยวกอบสพนครารวมถขงถาม-ตอบเรดพองตคางๆและOffineผคาน
ตลาดชจมชนไดร
Channels
-จนาหนคายผคานFacebookเพจU2Tแขวงลจมพพนมกรจงเทพมหานครและตลาดชจมชนแขวงลจมพพนม
ValuePropositions
-ใชรวอสดจจากพลาสตพกเสรนทมพแปรรมปมาจากขยะขวดนนขาพลาสตพกผคานกระบวนการCircularเปปน
เสรนพลาสตพกนนามาสานขขขนรมปเปปนกระเปปารมปทรงตคางๆและการออกแบบลวดลายสมสอนสวยงาม
ตามความตรองการของผมรบรพโภค
Key Activities
- กระบวนการผลพต เรพพมจากใหรชจนชมมมสควนรควม การรวบรวมและคอดแยกขยะ เรมยนรมรทอกษะ การ
ออกแบบกระเปปาเพดพอเพพพมมมลคคาผลพตภอณฑณ สรราง content เพดพอโปรโมทผลพตภอณฑณ และจอด
จนาหนคายชคองทางทมพหลากหลาย
Key Resources 

เพพพมมมลคคาผลผลพต/ผลพตภอณฑณ/บรพการ

จจานวนรายไดร : 1,000

หนรา 4 / 163



PS65017019 : การเพลชมมภลคมาขยะพลาสตลกจากการรชไซเคลลดรวยความคลดสรรางสรรคฑ

Snapshot C01-C06รายงานสรมปโครงการ

วพธมการสานกระเปปาจากเสรนพลาสตพก

Circular Economy

โปรแกรมสนาหรอบการออกแบบประชาสอมพอนธณ

การพอฒนาสพนคราและบรพการใหรมมมมลคคาสมง

การพอฒนาบรรจจภอณฑณ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพอฒนา : 2-3 เดดอน

เศรษฐกลจหมมนเวชยนลดการใชรพลพงงานเนรนนจากลพบมาใชรใหมม

   Recycle (การแปรสภาพ)

ชชชอผลลตภพณฑฑ/บรลการ : กระเปปาสานพลาสตพก

รายละเอชยด : กระเปปาสาน สรรางสรรคณจากขยะขวดพลาสตพก ผคานกระบวนการ Circular 

ออกมาเปปนพลาสตพกเสรน นนามาสานกระเปปาทมพมมลวดลายสวยงาม เพดพอสรรางมมลคคาเพพพมใหรกอบ

ขยะ และสรรางงาน สรรางรายไดรใหรกอบชจมชน

01 : รายละเอชยดผลลตภพนฑฑ/บรลการ

อาจารยฑบพญฑลต

5 คน 5 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดรตมอเดชอน (บาท)

03 : วพตถมประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสลนครา/บรลการ

06 : ผลลตภพณฑฑบรลการของทมานสรรางคมณคมาใหรกพบชมมชนไดรอยมางไร

05 : แผนธมรกลจ

08 : ชมองทางการขาย และความพรรอมออกสภมตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลอยเทคโนโลยมราชมงคลรอตนโกสพนทรณ

แขวงลจมพพนม เขตปทจมวอน จ.กรจงเทพมหานคร

04 : องคฑความรภร/เทคโนโลยช/นวพตกรรม

รมปกคอน รมปหลองรภปสลนครา/บรลการ

ออฟไลนฑ : ยมอา UR

ออนไลนฑ :  ๊U2T แขวงลจมพพนม

ความพรรอมออกสภมตลาด : พรรอมขาย หรดอขายแลรว

CustomerSegment
-กลจคมลมกคราเปปนกลจคมประชาชนทมพอาศอยอยมคแขวงลจมพพนมกลจคมประชาชนทมพอาศอยอยมคกรจงเทพมหา
นครและกลจคมคนทมพชดพนชอบกระเปปาสานโดยเฉพาะเพศหญพง
CustomerRelationships
–มมชคองการการสดพอสารOnlineกอบลมกคราผคานทางFacebookเพจU2Tแขวงลจมพพนมกรจงเทพมหา
นครเพดพอออพเดทขรอมมลขคาวสารเกมพยวกอบสพนครารวมถขงถาม-ตอบเรดพองตคางๆและOffineผคาน
ตลาดชจมชนไดร
Channels
-จนาหนคายผคานFacebookเพจU2Tแขวงลจมพพนมกรจงเทพมหานครและตลาดชจมชนแขวงลจมพพนม
ValuePropositions
-ใชรวอสดจจากพลาสตพกเสรนทมพแปรรมปมาจากขยะขวดนนขาพลาสตพกผคานกระบวนการCircularเปปน
เสรนพลาสตพกนนามาสานขขขนรมปเปปนกระเปปารมปทรงตคางๆและการออกแบบลวดลายสมสอนสวยงาม
ตามความตรองการของผมรบรพโภค

Key Activities
- กระบวนการผลพต เรพพมจากใหรชจนชมมมสควนรควม การรวบรวมและคอดแยกขยะ เรมยนรมรทอกษะ การ
ออกแบบกระเปปาเพดพอเพพพมมมลคคาผลพตภอณฑณ สรราง content เพดพอโปรโมทผลพตภอณฑณ และจอด

เพพพมมมลคคาผลผลพต/ผลพตภอณฑณ/บรพการ

ลดขยะ/การนนาวอตถจดพบกลอบมาใชรใหมค [Reduce/Reuse/Recycle]

สรรางงานสรรางอาชมพ

จจานวนรายไดร : 5,000
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PS65006547 : การบรลหารจพดการวพสดมเหลชอทลรงจากกระบวนการผลลตสลนคราและบรลการ

Snapshot C01-C06รายงานสรมปโครงการ

การกนาจอดกากไขมอน

การผลพตไบโอดมเซล

เครดพองตรนแบบไบโอดมเซลจากกากไขมอน

ถคายทอดเทคโนโลยมการผลพตและบรพการ

การพอฒนาสพนคราและบรพการใหรมมมมลคคาสมง

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพอฒนา : มากกวคา 3 เดดอน

เศรษฐกลจหมมนเวชยนลดการใชรพลพงงานเนรนนจากลพบมาใชรใหมม

   Upcycle (การรมไซเคพลแบบทมพทนาใหรคจณคคาเพพพมขขขน)

ชชชอผลลตภพณฑฑ/บรลการ : ไบโอดมเซลจากกากไขมอน

รายละเอชยด : เปลมพยนขยะกากไขมอนเปปนพลองงานทดแทน ซขพงกระบวนการเผาไหมรลดการเกพด

ก๊าซคารณบอนไดออกไซดณทมพทนาใหรเกพดภาวะเรดอนกระจก และรอกษาสพพงแวดลรอม

01 : รายละเอชยดผลลตภพนฑฑ/บรลการ

อาจารยฑบพญฑลต

4 คน 4 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดรตมอเดชอน (บาท)

03 : วพตถมประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสลนครา/บรลการ

06 : ผลลตภพณฑฑบรลการของทมานสรรางคมณคมาใหรกพบชมมชนไดรอยมางไร

05 : แผนธมรกลจ

08 : ชมองทางการขาย และความพรรอมออกสภมตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลอยเทคโนโลยมราชมงคลรอตนโกสพนทรณ

แขวงสอมพอนธวงศณ เขตสอมพอนธวงศณ จ.กรจงเทพมหานคร

04 : องคฑความรภร/เทคโนโลยช/นวพตกรรม

รมปกคอน รมปหลองรภปสลนครา/บรลการ

ออฟไลนฑ : แอลยมวม LUV

ออนไลนฑ : U2T แขวงสอมพอนธวงศณ

ความพรรอมออกสภมตลาด : พรรอมขายภายในเวลา 3 เดดอนขขขนไป

การจอดการกากไขมอนจากบคอดอกไขมอนหรดอทคอระบายนนขามาผลพตเปปนไบโอดมเซลพลองงานทดแทน
ทมพสะอาดเพดพอรอกษาสพพงแวดลรอมลดคารณบอนไดออกไซดณและสจขลอกษณะรรานอาหาร
แผนธจรกพจ 
1. การสนารวจปปญหาพดขนทมพ
2. ประชจมแนวทางการแกรไขปปญหา 
3. การออกแบบและพอฒนาเครดพองตรนแบบ
4. การทดลองประสพทธพภาพ 
5. การนนาสพนคราออกจนาหนคาย

นนาเทคโนโลยมมาปรอบใชรใหรเกพดประโยชนณ

เพพพมมมลคคาผลผลพต/ผลพตภอณฑณ/บรพการ

ลดขยะ/การนนาวอตถจดพบกลอบมาใชรใหมค [Reduce/Reuse/Recycle]

สรรางความรมรใหรชจมชน

จจานวนรายไดร : 0
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PS65008199 : การบรลหารจพดการวพสดมเหลชอทลรงจากกระบวนการผลลตสลนคราและบรลการ

Snapshot C01-C06รายงานสรมปโครงการ

การรมไซเคพลดรวยวพธมเปเปอรณมาเชค

การออกแบบลวดลายกระปจกออมสพน

การออกแบบโลโกร

การพอฒนาสพนคราและบรพการใหรมมมมลคคาสมง

การพอฒนาสพนคราและบรพการใหรมมมมลคคาสมง

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพอฒนา : 2-3 เดดอน

เศรษฐกลจสรรางสรรคฑจากภภมลปปญญาและวพฒนธรรมทรองถลชน

   ดรานประวอตพศาสตรณ

ชชชอผลลตภพณฑฑ/บรลการ : กระปจกออมสพน ออมใจ

รายละเอชยด : กระปจกออมสพนหอวสพงโต สรรางสรรคณจากกระดาษรมไซเคพล ดรวยวพธมการเปเปอรณ

มาเชค สะทรอนงานศพลปะของวอฒนธรรมไทย-จมน (�����)

01 : รายละเอชยดผลลตภพนฑฑ/บรลการ

อาจารยฑบพญฑลต

4 คน 4 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดรตมอเดชอน (บาท)

03 : วพตถมประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสลนครา/บรลการ

06 : ผลลตภพณฑฑบรลการของทมานสรรางคมณคมาใหรกพบชมมชนไดรอยมางไร

05 : แผนธมรกลจ

08 : ชมองทางการขาย และความพรรอมออกสภมตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลอยเทคโนโลยมราชมงคลรอตนโกสพนทรณ

แขวงสอมพอนธวงศณ เขตสอมพอนธวงศณ จ.กรจงเทพมหานคร

04 : องคฑความรภร/เทคโนโลยช/นวพตกรรม

รมปกคอน รมปหลองรภปสลนครา/บรลการ

ออฟไลนฑ : แอลยมวม (LUV)

ออนไลนฑ : U2T แขวงสอมพอนธวงศณ

ความพรรอมออกสภมตลาด : พรรอมขาย หรดอขายแลรว

ขอขนตอนการแผนธจรกพจ
1. ลงพดขนทมพสนารวจปปญหาชจมชน 
2. วางแผนพอฒนาผลพตภอณฑณเพดพอแกรปปญหาชจมชน และสอดคลรองกอบวอฒนธรรมชจมชน 
3. การออกแบบรมปทรง ลวดลายของผลพตภอณฑณ 
4. การออกแบบบรรจจภอณฑณ 
5. การคนานวนราคาตรนทจนผลพตภอณฑณ และราคาจนาหนคาย 
6. การนนาสพนคราออกจนาหนคาย

เพพพมมมลคคาผลผลพต/ผลพตภอณฑณ/บรพการ

ลดขยะ/การนนาวอตถจดพบกลอบมาใชรใหมค [Reduce/Reuse/Recycle]

สคงเสรพมและสนอบสนจนการทคองเทมพยวชจมชน

สรรางงานสรรางอาชมพ

จจานวนรายไดร : 2,000
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PS65017316 : การพพฒนาผลลตภพณฑฑสมมนไพรไทยบรานสามเสนนอกขวพญใจทมกคน

Snapshot C01-C06รายงานสรมปโครงการ

ปรอบปรจงรมปแบบผลพตภอณฑณและบรรจจภอณฑณใหรเหมาะสมและจอดจนาหนคาย

นนาสพนคราไปจอดจนาหนคายทางชคองทาง Online

เพพพมมมลคคา แลอสรรางจจดขายใหรกอบสพนครา

การสคงเสรพมการขายและการตลาด

การพอฒนาบรรจจภอณฑณ

การยกระดอบมาตรฐานสพนคราและบรพการ

การขนสคงและกระจายสพนครา

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพอฒนา : นรอยกวคา 1 เดดอน

เศรษฐกลจสรรางสรรคฑจากภภมลปปญญาและวพฒนธรรมทรองถลชน

   เทคโนโลยมการออกแบบผลพตภอณฑณ

ชชชอผลลตภพณฑฑ/บรลการ : นนขาพรพกบรานสามเสนนอก

รายละเอชยด : นนขาพรพกตาแดงบรานสามเสนนอก สามารถรอบประทานกอบขราวสวยรรอน ๆ ไดร

ทอนทม ทานคมคกอบผอกหรดอเนดขอสอตวณตคาง ๆ ไรรสารกอนเสมย สามารถเกจบในตมรเยจนไดรนานถขง 1 เดดอน 

สควนผสม- กระเทมยมจมน - หอมแดง - พรพกแหรงเมจดใหญค - พรพกขมขหนม - นนขาตาลมะพรราว-

กะปป - มะขาม

01 : รายละเอชยดผลลตภพนฑฑ/บรลการ

อาจารยฑบพญฑลต

5 คน 5 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดรตมอเดชอน (บาท)

03 : วพตถมประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสลนครา/บรลการ

06 : ผลลตภพณฑฑบรลการของทมานสรรางคมณคมาใหรกพบชมมชนไดรอยมางไร

05 : แผนธมรกลจ

08 : ชมองทางการขาย และความพรรอมออกสภมตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลอยเทคโนโลยมราชมงคลรอตนโกสพนทรณ

แขวงสามเสนนอก เขตหรวยขวาง จ.กรจงเทพมหานคร

04 : องคฑความรภร/เทคโนโลยช/นวพตกรรม

รมปกคอน รมปหลองรภปสลนครา/บรลการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรรอมออกสภมตลาด : พรรอมขาย หรดอขายแลรว

ชจมชนลาดพรราว 45 เปปนชจมชนรพมคลองในเขตหรวยขวาง แขวงสามเสนนอก เปปนเพมยงซอยเลจก 
ๆ รพมคลอง ผมรคนทมพอาศอยอยมคในชจมชนนมขสควนมากประกอบอาชมพรอบจรางเปปนหลอกรายไดรไมคแนคนอน 
เราจขงรควมมดอกอบหอวหนราชจมชนและเจราของสมตรนนขาพรพกตาแดง สคงเสรพมการสรรางรายไดรใหรกอบ
คนในชจมชน ดรวยการเผยแพรคสมตรการทนานนขาพรพกตาแดงและพอฒนาผลพตภอณฑณ เพดพอสรราง
อาชมพ
และรายไดรใหรกอบชจมชน ชคองทางการขาย 1. Facebook Page 2.ลงพดขนทมพขายงานอมเวรนทณในตลาด
นอดประจนาเดดอนของเขตหรวยขวาง

ใชรผลผลพตทางการเกษตรใหรเกพดประโยชนณสมงสจด

ลดเวลาในการสรรางผลผลพตเพดพอจอดจนาหนคายสพนครา / บรพการ

สรรางความรมรใหรชจมชน

จจานวนรายไดร : 5,000
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PS65017414 : การพพฒนาผลลตภพณฑฑสมมนไพรไทยมลตรใหมมขวพญใจทมกคน

Snapshot C01-C06รายงานสรมปโครงการ

นนาสพนคราไปจอดจนาหนคายทางชคองทาง Online

เพพพมมมลคคา แลอสรรางจจดขายใหรกอบสพนครา

ปรอบปรจงรมปแบบผลพตภอณฑณและบรรจจภอณฑณใหรเหมาะสมและจอดจนาหนคาย

การสคงเสรพมการขายและการตลาด

การพอฒนาสพนคราและบรพการใหรมมมมลคคาสมง

การพอฒนาบรรจจภอณฑณ

การยกระดอบมาตรฐานสพนคราและบรพการ

การขนสคงและกระจายสพนครา

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพอฒนา : นรอยกวคา 1 เดดอน

เศรษฐกลจสรรางสรรคฑจากภภมลปปญญาและวพฒนธรรมทรองถลชน

   เทคโนโลยมการออกแบบผลพตภอณฑณ

ชชชอผลลตภพณฑฑ/บรลการ : ยาหมคองไพลบรานสามเสนนอก

รายละเอชยด : ยาหมคองเปปนยาสามอญประจนาบรานทมพใชรกอนทอพวไป เปปนยาทาภายนอกทมพทมพใชรเวลา

ถมกแมลงกอดตคอยหรดอบรรเทาอาการหวอด คอดจมมก หรดอมมอาการฟกชนขาดนาเขมยว รวมทอขงแกร

ปวดเมดพอยตามรคางกาย ยาหมคองไพลเปปนยาหมคองทมพมมกลพพนเปปนเอกลอกษณณ ตคางจากยาหมคอง

ทอพวไปในทรองตลาด

01 : รายละเอชยดผลลตภพนฑฑ/บรลการ

อาจารยฑบพญฑลต

5 คน 5 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดรตมอเดชอน (บาท)

03 : วพตถมประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสลนครา/บรลการ

06 : ผลลตภพณฑฑบรลการของทมานสรรางคมณคมาใหรกพบชมมชนไดรอยมางไร

05 : แผนธมรกลจ

08 : ชมองทางการขาย และความพรรอมออกสภมตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลอยเทคโนโลยมราชมงคลรอตนโกสพนทรณ

แขวงสามเสนนอก เขตหรวยขวาง จ.กรจงเทพมหานคร

04 : องคฑความรภร/เทคโนโลยช/นวพตกรรม

รมปกคอน รมปหลองรภปสลนครา/บรลการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรรอมออกสภมตลาด : พรรอมขาย หรดอขายแลรว

ชจมชนลาดพรราว 45 เปปนชจมชนรพมคลองในเขตหรวยขวาง แขวงสามเสนนอก ผมรทมพสอญจรผคานทาง
วอดลาดพรราว อาจคจรนเคยเปปนอยคางดม เปปนเพมยงซอยเลจก ๆ รพมคลอง
ผมรคนทมพอาศอยอยมคในชจมชนนมขสควนมากประกอบอาชมพรอบจรางเปปนหลอก รายไดรไมคแนคนอน เราจขงรควม
มดอกอบหอวหนราชจมชนและเจราของสมตรยาหมคองไพล สคงเสรพมการสรรางรายไดรใหรกอบคนในชจมชน
ดรวยการเผยแพรคสมตรการทนายาหมคองไพลและพอฒนาผลพตภอณฑณ เพดพอสรรางอาชมพและรายไดรใหร
กอบชจมชน ชคองทางการขาย 1. Facebook Page 2.ลงพดขนทมพขายงานอมเวรนทณในตลาดนอดประจนา
เดดอนของเขตหรวยขวาง

สรรางความรมรใหรชจมชน

สรรางงานสรรางอาชมพ

สรรางรายไดรใหรชจมชน

จจานวนรายไดร : 5,000
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PS65031420 : การพพฒนาผลลตภพณฑฑสมมนไพรไทยบรานสามเสนนอกขวพญใจทมกคน

Snapshot C01-C06รายงานสรมปโครงการ

นนาสพนคราไปจอดจนาหนคายทางชคองทาง Online

เพพพมมมลคคา แลอสรรางจจดขายใหรกอบสพนครา

ปรอบปรจงรมปแบบผลพตภอณฑณและบรรจจภอณฑณใหรเหมาะสมและจอดจนาหนคาย

การสคงเสรพมการขายและการตลาด

การพอฒนาสพนคราและบรพการใหรมมมมลคคาสมง

การพอฒนาบรรจจภอณฑณ

การยกระดอบมาตรฐานสพนคราและบรพการ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพอฒนา : นรอยกวคา 1 เดดอน

เศรษฐกลจสรรางสรรคฑจากภภมลปปญญาและวพฒนธรรมทรองถลชน

   เทคโนโลยมการออกแบบผลพตภอณฑณ

ชชชอผลลตภพณฑฑ/บรลการ : พพมเสนนนขาบรานสามเสนนอก

รายละเอชยด : พพมเสนนนขาเปปนยาทาภายนอกทมพใชรเวลาถมกแมลงกอดตคอยหรดอบรรเทาอาการ

หวอด คอดจมมก หรดอมมอาการ ฟกชนขาดนาเขมยว ดมแลรวสดชดพน รวมทอขงแกรปวดเมดพอยตามรคางกาย

01 : รายละเอชยดผลลตภพนฑฑ/บรลการ

อาจารยฑบพญฑลต

5 คน 5 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดรตมอเดชอน (บาท)

03 : วพตถมประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสลนครา/บรลการ

06 : ผลลตภพณฑฑบรลการของทมานสรรางคมณคมาใหรกพบชมมชนไดรอยมางไร

05 : แผนธมรกลจ

08 : ชมองทางการขาย และความพรรอมออกสภมตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลอยเทคโนโลยมราชมงคลรอตนโกสพนทรณ

แขวงสามเสนนอก เขตหรวยขวาง จ.กรจงเทพมหานคร

04 : องคฑความรภร/เทคโนโลยช/นวพตกรรม

รมปกคอน รมปหลองรภปสลนครา/บรลการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรรอมออกสภมตลาด : พรรอมขาย หรดอขายแลรว

ชจมชนลาดพรราว 45 เปปนชจมชนรพมคลองในเขตหรวยขวาง แขวงสามเสนนอก ผมรทมพสอญจรผคานทาง
วอดลาดพรราวอาจคจรนเคยเปปนอยคางดม เปปนเพมยงซอยเลจก ๆ รพมคลอง ผมรคนทมพอาศอยอยมคในชจมชนนมข
สควนมากประกอบอาชมพรอบจรางเปปนหลอก รายไดรไมคแนคนอน เราจขงรควมมดอกอบหอวหนราชจมชนและ
เจราของสมตรพพมเสนนนขา สคงเสรพมการสรรางรายไดรใหรกอบคนในชจมชน ดรวยการเผยแพรคสมตรการ
ทนายาหมคองไพลสดและพอฒนาผลพตภอณฑณ 
เพดพอสรรางอาชมพและรายไดรใหรกอบชจมชน

เพพพมมมลคคาผลผลพต/ผลพตภอณฑณ/บรพการ

สรรางความรมรใหรชจมชน

สรรางงานสรรางอาชมพ

สรรางรายไดรใหรชจมชน

จจานวนรายไดร : 8,700
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PS65002904 : สรรางสรรคฑผลลตภพณฑฑยาสมมนไพร

Snapshot C01-C06รายงานสรมปโครงการ

ใชรเจลาตพนแทนดพนสอพอง

ใชรแอพ canva ในการออกแบบโลโกรแบรนดณสพนครา

การนนาสดพอออนไลนณมาชควยในการประชาสอมพอนธณ

การพอฒนาสพนคราและบรพการใหรมมมมลคคาสมง

การพอฒนาบรรจจภอณฑณ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพอฒนา : 2-3 เดดอน

เศรษฐกลจสรรางสรรคฑจากภภมลปปญญาและวพฒนธรรมทรองถลชน

   เทคโนโลยมภมมพปปญญาและวอฒนธรรมดรานมานจษยวพทยา

ชชชอผลลตภพณฑฑ/บรลการ : สมจนไพรพอกลดปวดบวม

รายละเอชยด : สมจนไพรพอกใชรเจลาตพนจะไมคดมดซอบสรรพคจณตคางๆของสมจนไพรไวรกอบตอว

เอง นนาพาสารประกอบตคางๆของสมจนไพรดมดซขมเขราสมคผพวหนองไดรโดยอยคางรวดเรจวทนาใหรบนา

บอดอาการของโรคขรอเขคา เสดพอมไดรอยคางโดยตรงและเหจนผลไดรในระยะเวลาออนสอขน ราคาไมค

แพง

01 : รายละเอชยดผลลตภพนฑฑ/บรลการ

อาจารยฑบพญฑลต

4 คน 4 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดรตมอเดชอน (บาท)

03 : วพตถมประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสลนครา/บรลการ

06 : ผลลตภพณฑฑบรลการของทมานสรรางคมณคมาใหรกพบชมมชนไดรอยมางไร

05 : แผนธมรกลจ

08 : ชมองทางการขาย และความพรรอมออกสภมตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลอยเทคโนโลยมราชมงคลรอตนโกสพนทรณ

ต.ทคาลรอ อ.ทคามควง จ.กาญจนบจรม

04 : องคฑความรภร/เทคโนโลยช/นวพตกรรม

รมปกคอน รมปหลองรภปสลนครา/บรลการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรรอมออกสภมตลาด : พรรอมขาย หรดอขายแลรว

1.กลจคมลมกครา
  ผมรทมพสนใจในสพนครา ผมรทมพปปญหาดรานสจขภาพปวดเมดพอยกลรามเนดขอ ตามสควนตคางๆของรคางกาย และ
ขรอตคอ  
2.คจณคคาของสพนคราและบรพการ
สควนผสมหลอกของสมจนไพรพอก ลดปวดบวม คดอ ขมพขน ซขพงเราปลมกแบบออแกนพค ไรรสารเคมม จขง
สคงผลใหรไดรประสพทธพภาพมากยพพงขขขน
3. ชคองทางการเขราถขงลมกครา
ลมกคราจะเขราถขงสพนคราของเราไดรบนแพลตฟอรณมออนไลนณ เชคน Instagram Facebook Tiktok 
Shopee  สามารถดมรมวพวผลลอพธณในการใชรผลพตภอณฑณไดรทางสดพอโซเชมยลทจกแพลตฟอรณมออนไลนณ
ของทางรราน และสามารถรอบสพนคราไดรทอขงหนรารรานU2Tทคาลรอ หรดอบรพการขนสคงไปรษณมยณไทย 
หลองการขาย หากลมกคราพบปปญหาหรดอขรอสงสอย สามารถตพดตคอกลอบไดรทจกชคองทาง
4.ความสอมพอนธณกอบลมกครา
แนะนนาและใหรคนาปรขกษาอยคางเปปนกอนเอง ใหรขรอมมลสพนคราอยคางครบถรวน เขราใจงคาย มมบรพการหลอง
การขาย และดรวยคจณภาพของสพนครา จะทนาใหรลมกคราพขงพอใจ
5. รายรอบ
ชคองทางการเขรามาของรายไดรไดรจากการขายสพนครา ลมกครามามารถชนาระเงพนผคานชคองทางการ
โอนผคานธนาคาร หรดอชนาระเปปนเงพนสด
6.รายจคาย ตรนทจน

นนาเทคโนโลยมมาปรอบใชรใหรเกพดประโยชนณ

สรรางความรมรใหรชจมชน

สรรางนวอตกรรมใหมคใหรกอบผลผลพต/ผลพตภอณฑณ/บรพการ

อนจรอกษณและตคอยอดภมมพปปญญาทรองถพพน

จจานวนรายไดร : 4,640
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PS65010807 : สรรางสรรคฑผลลตภพณฑฑยาสมมนไพร

Snapshot C01-C06รายงานสรมปโครงการ

ใชรความรรอนในการรมดสพรรคจณของสมจนไพรในดรานตคางๆ มาสกอดเปปนนนขามอนหรดอสพนคราชพขนนมข

พอฒนารมปแบบ package และคจณภาพในการผลพต

การนนาสดพอออนไลนณมาชควยในการประชาสอมพอนธณ

การพอฒนาสพนคราและบรพการใหรมมมมลคคาสมง

การพอฒนาบรรจจภอณฑณ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพอฒนา : 2-3 เดดอน

เศรษฐกลจสรรางสรรคฑจากภภมลปปญญาและวพฒนธรรมทรองถลชน

   เทคโนโลยมภมมพปปญญาและวอฒนธรรมดรานมานจษยวพทยา

ชชชอผลลตภพณฑฑ/บรลการ : นนขามอนแกรพพษผดผดพนคอน

รายละเอชยด : นนขามอนบรรเทาพพษผดผดพนคอน สควนผสมของขมพขนไทยและนนขามอนมะพรราว ซขพงมม

สรรพคจณในการแกรแมลงสอตวณกอดตคอย งมสวอด เรพม แผลไฟไหมร นนขารรอนลวกและแผลสด

01 : รายละเอชยดผลลตภพนฑฑ/บรลการ

อาจารยฑบพญฑลต

4 คน 4 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดรตมอเดชอน (บาท)

03 : วพตถมประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสลนครา/บรลการ

06 : ผลลตภพณฑฑบรลการของทมานสรรางคมณคมาใหรกพบชมมชนไดรอยมางไร

05 : แผนธมรกลจ

08 : ชมองทางการขาย และความพรรอมออกสภมตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลอยเทคโนโลยมราชมงคลรอตนโกสพนทรณ

ต.ทคาลรอ อ.ทคามควง จ.กาญจนบจรม

04 : องคฑความรภร/เทคโนโลยช/นวพตกรรม

รมปกคอน รมปหลองรภปสลนครา/บรลการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรรอมออกสภมตลาด : พรรอมขาย หรดอขายแลรว

1.กลจคมลมกครา
  ผมรทมพสนใจในสพนครา กลจคมลมกคราทมพตรองการรอกษา บรรเทาพพษแมลงสอตวณกอดตคอย แผลนนขารรอนลวก 
แผลสด เรพม งมสวอด ผดพนคอน แผลในปาก 
2.คจณคคาของสพนคราและบรพการ
สควนผสมหลอกของนนขามอนแกรพพษผดผดพนคอน คดอ สมจนไพรพดขนบรานซขพงเราปลมกแบบออแกนพค ไรรสาร
เคมม จขงสคงผลใหรไดรประสพทธพภาพมากยพพงขขขน มมประสพทธพภาพโดดเดคนคดอ บรรเทาพพษผดผดพนคอน
3. ชคองทางการเขราถขงลมกครา
ลมกคราจะเขราถขงสพนคราของเราไดรบนแพลตฟอรณมออนไลนณ เชคน Instagram Facebook Tiktok 
Shopee  สามารถดมรมวพวผลลอพธณในการใชรผลพตภอณฑณไดรทางสดพอโซเชมยลทจกแพลตฟอรณมออนไลนณ
ของทางรราน และสามารถรอบสพนคราไดรทอขงหนรารรานU2Tทคาลรอ หรดอบรพการขนสคงไปรษณมยณไทย 
หลองการขาย หากลมกคราพบปปญหาหรดอขรอสงสอย สามารถตพดตคอกลอบไดรทจกชคองทาง
4.ความสอมพอนธณกอบลมกครา
แนะนนาและใหรคนาปรขกษาอยคางเปปนกอนเอง ใหรขรอมมลสพนคราอยคางครบถรวน เขราใจงคาย มมบรพการหลอง
การขาย และดรวยคจณภาพของสพนครา จะทนาใหรลมกคราพขงพอใจ
5.รายรอบ
ชคองทางการเขรามาของรายไดรไดรจากการขายสพนครา ลมกครามามารถชนาระเงพนผคานชคองทางการ
โอนผคานธนาคาร หรดอชนาระเปปนเงพนสด
6.รายจคาย ตรนทจน

ใชรผลผลพตทางการเกษตรใหรเกพดประโยชนณสมงสจด

นนาเทคโนโลยมมาปรอบใชรใหรเกพดประโยชนณ

เพพพมมมลคคาผลผลพต/ผลพตภอณฑณ/บรพการ

มมสจขภาพดมขขขน ลดโอกาสเกพดการเจจบปปวย

สรรางความรมรใหรชจมชน

จจานวนรายไดร : 4,640
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PS65011911 : กลรวยฉาบทรงเครชชอง

Snapshot C01-C06รายงานสรมปโครงการ

พอฒนา การเลดอกขนาดของกลรวยใหรไดรมาตรเดมยวกอน (จะเปปนมาตรฐานในการผลพต)

ควบคจมอจณหภมมพนนขามอนทมพใชรทอดกลรวยใหรเปปนมาตรฐานเดมยวกอนทจกการผลพตทมพ 220 C

อบรมอมคอมเมพรณซ Page Facebook เเละ Line Platform

การสคงเสรพมการขายและการตลาด

การพอฒนาสพนคราและบรพการใหรมมมมลคคาสมง

การพอฒนาบรรจจภอณฑณ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพอฒนา : 2-3 เดดอน

อาหารปลอดภพย

   การออกแบบและพอฒนาผลพตภอณฑณ

ชชชอผลลตภพณฑฑ/บรลการ : กลรวยฉาบทรงเครดพอง

รายละเอชยด : กลรวยฉาบทรงเครดพอง แปรรมปมาจากกลรวยนนขาวรา ในตนาบลหนองปลพงราย

ละเอมยดสพนครา : นนากลรวยนนขาวรามาแปรรมปและปรจงแตคงเพพพมรสชาตพตคางๆ เชคน รสออรพจพนอล 

รสบารณบมคพว รสหวาน รสปาปรพกรา เปปนตรน และออกแบบผลพตภอณฑณใหรมมความนคาสนใจ

01 : รายละเอชยดผลลตภพนฑฑ/บรลการ

อาจารยฑบพญฑลต

4 คน 4 คน 3 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดรตมอเดชอน (บาท)

03 : วพตถมประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสลนครา/บรลการ

06 : ผลลตภพณฑฑบรลการของทมานสรรางคมณคมาใหรกพบชมมชนไดรอยมางไร

05 : แผนธมรกลจ

08 : ชมองทางการขาย และความพรรอมออกสภมตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลอยเทคโนโลยมราชมงคลรอตนโกสพนทรณ

ต.หนองปลพง อ.เลาขวอญ จ.กาญจนบจรม

04 : องคฑความรภร/เทคโนโลยช/นวพตกรรม

รมปกคอน รมปหลองรภปสลนครา/บรลการ

ออฟไลนฑ : Mookin

ออนไลนฑ : U2T ตนาบลหนองปลพง

ความพรรอมออกสภมตลาด : พรรอมขาย หรดอขายแลรว

-เปปนผลพตภอณฑณกลรวยฉาบทรงเครดพอง ซขพงแปรรมปมาจากกลรวยนนขาวรา นนามาตคอยอดเพพพมมมลคคา
ทางสพนคราโดยคพดออกแบบผลพตภอณฑณทมพใชรในการบรรจจสพนคราใหมคใหรมมความทอนสมอย นคาสนใจ และ
ทนาการเพพพมชคองทางการขายทางออนไลนณใหรมมความนคาสนใจมากยพพงขขขน
-เปปนวอตถจดพบทมพหาไดรจากทรองถพพนในชจมชน

ใชรผลผลพตทางการเกษตรใหรเกพดประโยชนณสมงสจด

นนาเทคโนโลยมมาปรอบใชรใหรเกพดประโยชนณ

เพพพมมมลคคาผลผลพต/ผลพตภอณฑณ/บรพการ

สรรางงานสรรางอาชมพ

สรรางรายไดรใหรชจมชน

จจานวนรายไดร : 5,000
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PS65012580 : มภลสพตวฑแปรรภป

Snapshot C01-C06รายงานสรมปโครงการ

ปรอบคคา PH ใหรเหมาะสมกอบพดช

ปรอบปรจงการตากแหรง และรอกษาความชดขนใหรเหมาะสมกอบการผลพตเปปนเมจด

พอฒนา Packaging Design

การสคงเสรพมการขายและการตลาด

การพอฒนาบรรจจภอณฑณ

การขนสคงและกระจายสพนครา

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพอฒนา : 2-3 เดดอน

เกษตรปลอดภพย

   การตพดตามกระบวนการทางการเกษตร

ชชชอผลลตภพณฑฑ/บรลการ : มมลสอตวณแปรรมป

รายละเอชยด : มมลสอตวณแปรรมป (ขมขหมม ขมขวอว ขมขไกคออดเมจด)มมสองขนาด-ขนาดทดลอง(5 

กพโลกรอม) ราคา 35 บาท-ขนาด 50 กพโลกรอม ราคา 350 บาท

01 : รายละเอชยดผลลตภพนฑฑ/บรลการ

อาจารยฑบพญฑลต

4 คน 4 คน 4 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดรตมอเดชอน (บาท)

03 : วพตถมประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสลนครา/บรลการ

06 : ผลลตภพณฑฑบรลการของทมานสรรางคมณคมาใหรกพบชมมชนไดรอยมางไร

05 : แผนธมรกลจ

08 : ชมองทางการขาย และความพรรอมออกสภมตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลอยเทคโนโลยมราชมงคลรอตนโกสพนทรณ

ต.หนองปลพง อ.เลาขวอญ จ.กาญจนบจรม

04 : องคฑความรภร/เทคโนโลยช/นวพตกรรม

รมปกคอน รมปหลองรภปสลนครา/บรลการ

ออฟไลนฑ : ปจปยอพนทรมยณพมพชาตพ

ออนไลนฑ : U2T หนองปลพง

ความพรรอมออกสภมตลาด : พรรอมขาย หรดอขายแลรว

- เปปนผลพตภอณฑณมมลสอตวณแปรรมปจากขมขไกค ขมขวอว และขมขหมม นนามาออดเมจดเพดพอเพพพมมมลคคา จากเดพมทมพใชร
เปปนปจปยโดยการนนามมลสอตวณทมพแหรงจากการตากแดดมาโรยหรดอเทใสคดพนทมพจะทนาการปลมกพดชหรดอ
ใชรโรยใสคพดชโดยตรง จากรมปแบบการใชรแบบเดพมจะใชรเปปนผงหรดอกรอนทนาใหรไมคคคอยสะดวกในการ
ใชร ถรานนามาออดเมจดจะทนาใหรสะดวกตคอการใชรแลรวยองเปปนการเพพพมมมลคคาใหรกอบผลพตภอณฑณไดรอมก
ดรวย และปจปยจากมมลสอตวณกจมมตรนทจนทมพตนพากวคาปจปยเคมมทนาใหรชควยในเรดพองของการลดตรนทจนของการ
ทนาการเกษตร
- เปปนวอตถจดพบทมพหาไดรในทรองถพพน เนดพองจากภายในตนาบลหนองปลพงมมการเลมขยงสอตวณเปปนจนานวน
มาก เชคน วอว ไกค และหมม ทนาใหรหาวอตถจดพบในการผลพตสพนคราไดรงคาย

ใชรผลผลพตทางการเกษตรใหรเกพดประโยชนณสมงสจด

เพพพมมมลคคาผลผลพต/ผลพตภอณฑณ/บรพการ

สรรางงานสรรางอาชมพ

จจานวนรายไดร : 60,000
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PS65004370 : โครงการเสรลมสรรางอาชชพใหมมเพชชอผลลตสลนคราจากสมมนไพร

Snapshot C01-C06รายงานสรมปโครงการ

เทคโนโลยมสารสนเทศ - มมการประยจกตณใชรคอมพพวเตอรณและอจปกรณณโทรคมนาคม เพดพอครนหา 

ศขกษาขรอมมล และขยายชคองทางการจอดจนาหนคายและกระจายสพนครา

นวอตกรรมกระบวนการสมเขมยว - มมวพธมการการประยจกตณใชรแนวคพดวพธมการ หรดอกระบวนการใหมค

ในการลดมลพพษ โดยเลดอกใชรแตคผลพตภอณฑณธรรมชาตพทมพมมในชจมชน

การพอฒนาสพนคราและบรพการใหรมมมมลคคาสมง

การพอฒนาบรรจจภอณฑณ

การยกระดอบมาตรฐานสพนคราและบรพการ

การขนสคงและกระจายสพนครา

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพอฒนา : 2-3 เดดอน

เศรษฐกลจสรรางสรรคฑจากภภมลปปญญาและวพฒนธรรมทรองถลชน

   เทคโนโลยมการออกแบบผลพตภอณฑณ

ชชชอผลลตภพณฑฑ/บรลการ : สครอบมะขามดอนรวก

รายละเอชยด : สครอบมะขามใชรในการขอดไดรทอขงผพวหนราและผพวกาย ชควยผลอดเซลผพวทมพคลนขาเสมย

แหรงกรรานใหรกลอบมาอคอนโยนดรวยสาร AHA ลดสพวทมพแผคนหลองและรอยแผลเปปน

01 : รายละเอชยดผลลตภพนฑฑ/บรลการ

อาจารยฑบพญฑลต

4 คน 4 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดรตมอเดชอน (บาท)

03 : วพตถมประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสลนครา/บรลการ

06 : ผลลตภพณฑฑบรลการของทมานสรรางคมณคมาใหรกพบชมมชนไดรอยมางไร

05 : แผนธมรกลจ

08 : ชมองทางการขาย และความพรรอมออกสภมตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลอยเทคโนโลยมราชมงคลรอตนโกสพนทรณ

ต.ดอนรวก อ.ดอนตมม จ.นครปฐม

04 : องคฑความรภร/เทคโนโลยช/นวพตกรรม

รมปกคอน รมปหลองรภปสลนครา/บรลการ

ออฟไลนฑ : สหการบพพตร

ออนไลนฑ : Donruak : วพถมชมวพตแบบธรรมชาตพ

ความพรรอมออกสภมตลาด : พรรอมขาย หรดอขายแลรว

ดอนรวกจนาหนคายสครอบมะขามและสบมคทมพผลพตจากสมจนไพรแทรปราศจากสารเคมมวอตถจดพบจะใชร
สมจนไพรในตนาบลเพดพอเพพพมมมลคคาและสรรางรายไดรสมคตนาบลขายผคานชคองทางออนไลนณแผนอนาคต
จะพอฒนาจอดตอขงวพสาหกพจชจมชนเพดพอขออย.สพนคราและยกระดอบมาตรฐานสพนครา

ใชรผลผลพตทางการเกษตรใหรเกพดประโยชนณสมงสจด

เพพพมมมลคคาผลผลพต/ผลพตภอณฑณ/บรพการ

สรรางงานสรรางอาชมพ

สรรางรายไดรใหรชจมชน

จจานวนรายไดร : 4,500
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PS65015249 : โครงการเสรลมสรรางอาชชพใหมมเพชชอผลลตสลนคราจากสมมนไพร

Snapshot C01-C06รายงานสรมปโครงการ

นวอตกรรมผลพตภอณฑณสมเขมยว - ผลพตสพนคราโดยใชรสควนผสมจากสมจนไพรธรรมชาตพทอขงสพขน มม

การออกแบบและพอฒนาผลพตภอณฑณทมพเปปนมพตรตคอสพพงแวดลรอม

นวอตกรรมกระบวนการสมเขมยว - มมวพธมการการประยจกตณใชรแนวคพดวพธมการ หรดอกระบวนการใหมค

ในการลดมลพพษ โดยเลดอกใชรแตคผลพตภอณฑณธรรมชาตพทมพมมในชจมชน

การพอฒนาสพนคราและบรพการใหรมมมมลคคาสมง

การพอฒนาบรรจจภอณฑณ

การยกระดอบมาตรฐานสพนคราและบรพการ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพอฒนา : 2-3 เดดอน

เศรษฐกลจสรรางสรรคฑจากภภมลปปญญาและวพฒนธรรมทรองถลชน

   เทคโนโลยมการออกแบบผลพตภอณฑณ

ชชชอผลลตภพณฑฑ/บรลการ : สบมคผอกดมทจอกซณ

รายละเอชยด : สบมคผอกดมทจอกซณ (Vegetable soap) มมสควนผสมของวคานหางจระเขร ใบยคานาง ใบ

เตย ใบรางจดด ใบตนาลขง และวพตามพนเหมาะสนาหรอบผมรมมปปญหาสพว ผพวแพรงคาย ชควยลดสพว ผพวแพร

งคาย มมรพขวรอย ใชรลรางหนราเชราเยจนเปปนประจนา

01 : รายละเอชยดผลลตภพนฑฑ/บรลการ

อาจารยฑบพญฑลต

4 คน 4 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดรตมอเดชอน (บาท)

03 : วพตถมประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสลนครา/บรลการ

06 : ผลลตภพณฑฑบรลการของทมานสรรางคมณคมาใหรกพบชมมชนไดรอยมางไร

05 : แผนธมรกลจ

08 : ชมองทางการขาย และความพรรอมออกสภมตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลอยเทคโนโลยมราชมงคลรอตนโกสพนทรณ

ต.ดอนรวก อ.ดอนตมม จ.นครปฐม

04 : องคฑความรภร/เทคโนโลยช/นวพตกรรม

รมปกคอน รมปหลองรภปสลนครา/บรลการ

ออฟไลนฑ : สหการบพพตร

ออนไลนฑ : Donruak : วพถมชมพวพตแบบธรรมชาตพ

ความพรรอมออกสภมตลาด : พรรอมขาย หรดอขายแลรว

ดอนรวกจนาหนคายสครอบมะขามและสบมคทมพผลพตจากสมจนไพรแทรปราศจากสารเคมมวอตถจดพบจะใชร
สมจนไพรในตนาบลเพดพอเพพพมมมลคคาและสรรางรายไดรสมคตนาบลขายผคานชคองทางออนไลนณแผนอนาคต
จะพอฒนาจอดตอขงวพสาหกพจชจมชนเพดพอขออย.สพนคราและยกระดอบมาตรฐานสพนครา

ใชรผลผลพตทางการเกษตรใหรเกพดประโยชนณสมงสจด

เพพพมมมลคคาผลผลพต/ผลพตภอณฑณ/บรพการ

สรรางงานสรรางอาชมพ

สรรางรายไดรใหรชจมชน

จจานวนรายไดร : 4,500
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PS65015331 : โครงการเสรลมสรรางอาชชพใหมมเพชชอผลลตสลนคราจากสมมนไพร

Snapshot C01-C06รายงานสรมปโครงการ

นวอตกรรมผลพตภอณฑณสมเขมยว - ผลพตสพนคราโดยใชรสควนผสมจากสมจนไพรธรรมชาตพทอขงสพขน มม

การออกแบบและพอฒนาผลพตภอณฑณทมพเปปนมพตรตคอสพพงแวดลรอม

นวอตกรรมกระบวนการสมเขมยว - มมวพธมการการประยจกตณใชรแนวคพดวพธมการ หรดอกระบวนการใหมค

ในการลดมลพพษ โดยเลดอกใชรแตคผลพตภอณฑณธรรมชาตพทมพมมในชจมชน

การพอฒนาสพนคราและบรพการใหรมมมมลคคาสมง

การพอฒนาบรรจจภอณฑณ

การยกระดอบมาตรฐานสพนคราและบรพการ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพอฒนา : 2-3 เดดอน

เศรษฐกลจสรรางสรรคฑจากภภมลปปญญาและวพฒนธรรมทรองถลชน

   เทคโนโลยมการออกแบบผลพตภอณฑณ

ชชชอผลลตภพณฑฑ/บรลการ : สบมคมอลเบอรณรมพผพวใส

รายละเอชยด : สบมคมอลเบอรณรมพผพวใส (Mulberry Soap) มมสควนผสมมอลเบอรณรมพ ฯลฯ และวพตามพน 

เหมาะสนาหรอบผมรมมปปญหาผพวหมองคลนขา มมฝปา กระ จจดดคางดนา ลรางหนราเชราเยจนเปปนประจนาชควย

ปรอบสมผพวใหรสมนพาเสมอ ผพวขาว กระจคางใส

01 : รายละเอชยดผลลตภพนฑฑ/บรลการ

อาจารยฑบพญฑลต

4 คน 4 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดรตมอเดชอน (บาท)

03 : วพตถมประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสลนครา/บรลการ

06 : ผลลตภพณฑฑบรลการของทมานสรรางคมณคมาใหรกพบชมมชนไดรอยมางไร

05 : แผนธมรกลจ

08 : ชมองทางการขาย และความพรรอมออกสภมตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลอยเทคโนโลยมราชมงคลรอตนโกสพนทรณ

ต.ดอนรวก อ.ดอนตมม จ.นครปฐม

04 : องคฑความรภร/เทคโนโลยช/นวพตกรรม

รมปกคอน รมปหลองรภปสลนครา/บรลการ

ออฟไลนฑ : สหการบพพตร

ออนไลนฑ : Donruak : วพถมชมวพตแบบธรรมชาตพ

ความพรรอมออกสภมตลาด : พรรอมขาย หรดอขายแลรว

ดอนรวกจนาหนคายสครอบมะขามและสบมคทมพผลพตจากสมจนไพรแทรปราศจากสารเคมมวอตถจดพบจะใชร
สมจนไพรในตนาบลเพดพอเพพพมมมลคคาและสรรางรายไดรสมคตนาบลขายผคานชคองทางออนไลนณแผนอนาคต
จะพอฒนาจอดตอขงวพสาหกพจชจมชนเพดพอขออย.สพนคราและยกระดอบมาตรฐานสพนครา

ใชรผลผลพตทางการเกษตรใหรเกพดประโยชนณสมงสจด

เพพพมมมลคคาผลผลพต/ผลพตภอณฑณ/บรพการ

สรรางงานสรรางอาชมพ

สรรางรายไดรใหรชจมชน

จจานวนรายไดร : 4,500
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PS65025952 : โครงการการพพฒนาผลลตภพณฑฑชมมชนเพชชอจจาหนมายผมานแพลตฟอรฑมตลาดออนไลนฑของ

เกษตรกรยมคใหมม

Snapshot C01-C06รายงานสรมปโครงการ

การออกแบบโลโกสพนคราของผลพตภอณฑณ

การใชรเครดพองซมนขราวในการบรรจจลงถจง

จอดจนาหนคายในแพลตฟอรณมออนไลนณของตนาบลหรวยพระ

ถคายทอดเทคโนโลยมการผลพตและบรพการ

ถคายทอดเทคโนโลยมการผลพตและบรพการ

การสคงเสรพมการขายและการตลาด

การสคงเสรพมการขายและการตลาด

การพอฒนาสพนคราและบรพการใหรมมมมลคคาสมง

การพอฒนาสพนคราและบรพการใหรมมมมลคคาสมง

การพอฒนาบรรจจภอณฑณ

การพอฒนาบรรจจภอณฑณ

เกษตรปลอดภพย

   สารกนาจอดศอตรมพดชทางชมวภาพ

ชชชอผลลตภพณฑฑ/บรลการ : ขราวปลอดภอย(ขราวหรวยพระ)

รายละเอชยด : ขราวหรวยพระเปปนทมพขราวคจณภาพดมและไมคมมสารเคมมตกคราง

01 : รายละเอชยดผลลตภพนฑฑ/บรลการ

อาจารยฑบพญฑลต

4 คน 4 คน 3 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดรตมอเดชอน (บาท)

03 : วพตถมประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสลนครา/บรลการ

06 : ผลลตภพณฑฑบรลการของทมานสรรางคมณคมาใหรกพบชมมชนไดรอยมางไร

05 : แผนธมรกลจ

08 : ชมองทางการขาย และความพรรอมออกสภมตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลอยเทคโนโลยมราชมงคลรอตนโกสพนทรณ

ต.หรวยพระ อ.ดอนตมม จ.นครปฐม

04 : องคฑความรภร/เทคโนโลยช/นวพตกรรม

รมปกคอน รมปหลองรภปสลนครา/บรลการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรรอมออกสภมตลาด : พรรอมขายภายในเวลา 3 เดดอนขขขนไป

Customer Segment - กลจคมลมกคราเปปนกลจคมคนทมพอาศอยอยมคในภาคกลาง และอาศอยอยมคในชจมชน
ตนาบล     หรวยพระหรดอบรพเวณใกลรเคมยง ไมคจนากอดเพศ โดยมมอายจตอขงแตค 30 ปปขขขนไปหรดอผมรสมงอายจ
ทมพมมพฤตพกรรมรอกสจขภาพ เชคน ออกกนาลองกายและ รอบประทานอาหารปลอดสารพพษเปปนประจนา
 

Costomer Relationships – มมการตพดตามผลกอบลมกคราทมพซดขอไป วคาหลองจากรอบประทานแลรว
เปปนอยคางไร มมความแตกตคางจากขราวทอพวไปหรดอสจขภาพดมขขขนหรดอมมการเปลมพยนแปลงอยคางไร 
และนนาผลทมพไดรนนามาใชรในการประเมพนสพนคราดรวย

Channels – จอดจนาหนคายผคานแพลตฟอรณมออนไลนณของตนาบลหรวยพระ อนาเภอดอนตมม จองหวอด
นครปฐม

Value Propositions - คจณคคาทมพลมกคราจะไดรรอบ คดอขราวปลอดภอย(ขราวหรวยพระ) เสรพมสรราง
สจขภาพใหรแขจงแรง และปลอดภอยเพราะผลพตจากขราวปลอดสารพพษของเกษตรกรในตนาบลหรวย
พระ อนาเภอดอนตมม จองหวอดนครปฐม

Key Activities - กระบวกการผลพต เรพพมจากการปลมกขราวจากแปลงทมพไดรมาตรฐานปลอดสาร
พพษ ไปสมคการเกจบเกมพยว การคอดสรร การตาก การผลพตและบรรจจภอณฑณ ซขพงระหวคางกระบวนการ

คพดครนกระบวนการทนางานทมพงคายขขขน

ใชรผลผลพตทางการเกษตรใหรเกพดประโยชนณสมงสจด

นนาเทคโนโลยมมาปรอบใชรใหรเกพดประโยชนณ

เพพพมมมลคคาผลผลพต/ผลพตภอณฑณ/บรพการ

มมสจขภาพดมขขขน ลดโอกาสเกพดการเจจบปปวย

จจานวนรายไดร : 35,400

หนรา 18 / 163



PS65027141 : โครงการการพพฒนาผลลตภพณฑฑชมมชนเพชชอจจาหนมายผมานแพลตฟอรฑมตลาดออนไลนฑของ

เกษตรกรยมคใหมม

Snapshot C01-C06รายงานสรมปโครงการ

เพพพมมมลราคาใหรกอบหรวยพระชาเพดพอสจขภาพ

ปรอบปรจงผลพตภอณฑณใหรมมความเหมาะสมตคอการจอดจนาหนคาย

.จอดจนาหนคายในแพลตฟอรณมออนไลนณของตนาบลหรวยพระ

ถคายทอดเทคโนโลยมการผลพตและบรพการ

ถคายทอดเทคโนโลยมการผลพตและบรพการ

การสคงเสรพมการขายและการตลาด

การสคงเสรพมการขายและการตลาด

การพอฒนาสพนคราและบรพการใหรมมมมลคคาสมง

การพอฒนาสพนคราและบรพการใหรมมมมลคคาสมง

การพอฒนาบรรจจภอณฑณ

การพอฒนาบรรจจภอณฑณ

เกษตรปลอดภพย

   สารกนาจอดศอตรมพดชทางชมวภาพ

ชชชอผลลตภพณฑฑ/บรลการ : หรวยพระชาเพดพอสจขภาพ

รายละเอชยด : ชาสมจนไพร มมสรรพคจณแตกตคางกอนออกไปในแตคละชนพด อาทพ ใบเตยชควยดอบ

กระหาย ตะไครรทนาใหรรมรสขกผคอนคลาย มะกรมดชควยสคงเสรพมใหรรคางกายแขจงแรง เปปนตรน

01 : รายละเอชยดผลลตภพนฑฑ/บรลการ

อาจารยฑบพญฑลต

4 คน 4 คน 3 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดรตมอเดชอน (บาท)

03 : วพตถมประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสลนครา/บรลการ

06 : ผลลตภพณฑฑบรลการของทมานสรรางคมณคมาใหรกพบชมมชนไดรอยมางไร

05 : แผนธมรกลจ

08 : ชมองทางการขาย และความพรรอมออกสภมตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลอยเทคโนโลยมราชมงคลรอตนโกสพนทรณ

ต.หรวยพระ อ.ดอนตมม จ.นครปฐม

04 : องคฑความรภร/เทคโนโลยช/นวพตกรรม

รมปกคอน รมปหลองรภปสลนครา/บรลการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรรอมออกสภมตลาด : พรรอมขายภายในเวลา 3 เดดอนขขขนไป

Customer Segment - กลจคมลมกคราเปปนกลจคมคนทมพอาศอยอยมคในภาคกลาง และอาศอยอยมคในชจมชน
ตนาบลหรวยพระหรดอบรพเวณใกลรเคมยง ไมคจนากอดเพศ โดยมมอายจตอขงแตค 16 ปปขขขนไป เพราะเปปนกลจคม
คนทมพสนใจในสจขภาพ และมมอาการปวดเมดพอยลราจากการทนางาน เนดพองจากสภาพรคางกายทมพเสดพอม
ถอยลง

Costomer Relationships – มมการตพดตามผลการใชรงานกอบลมกคราทมพซดขอไป วคาหลองจากใชรแลรว
ไดรผลเปปนอยคางไร ดมขขขนหรดอไมค ชควยทนาใหรรมรสขกผคอนคลายและสจขภาพแขจงแรง ขขขนหรดอไมค และนนา
ผลการใชรมาชควยในการประเมพนสพนคราดรวย

Channels – จอดจนาหนคายผคานแพลตฟอรณมออนไลนณของตนาบลหรวยพระ อนาเภอดอนตมม จองหวอด
นครปฐม

Value Propositions - คจณคคาทมพลมกคราจะไดรรอบ คดอชาสมจนไพร ชควยดอบกระหาย รมรสขกผคอนคลาย 
เสรพมสรรางสจขภาพใหรแขจงแรง และปลอดภอยเพราะผลพตจากสมจนไพรปลอดสารของเกษตรกร
ในตนาบลหรวยพระ อนาเภอดอนตมม จองหวอดนครปฐม

Key Activities - กระบวกการผลพต เรพพมจากการปลมกสมจนไพรจากแปลงทมพไดรมาตรฐานปลอด
สาร ไปสมคการเกจบเกมพยว การคอดสรร การตาก การผลพตและบรรจจภอณฑณ ซขพงระหวคางกระบวนการ

คพดครนกระบวนการทนางานทมพงคายขขขน

ใชรผลผลพตทางการเกษตรใหรเกพดประโยชนณสมงสจด

นนาเทคโนโลยมมาปรอบใชรใหรเกพดประโยชนณ

เพพพมมมลคคาผลผลพต/ผลพตภอณฑณ/บรพการ

มมสจขภาพดมขขขน ลดโอกาสเกพดการเจจบปปวย

จจานวนรายไดร : 28,000
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PS65005315 : การใชรประโยชนฑเถราทลรงเปปนวพสดมซชเมนตฑทชชเปปนมลตรตมอสลชงแวดลรอม

Snapshot C01-C06รายงานสรมปโครงการ

การพอฒนาเถราแกลบใหรมมความละเอมยดดรวยเทคโนโลยมการบด

การขขขนรมปบลจอกซมเมนตณมอรณตรารณเถราแกลบดรวยแบบสนาเรจจรมป

นวอตกรรมการใชรวอสดจปอซโซลานแทนทมพปมนซมเมนตณบางสควน

ถคายทอดเทคโนโลยมการผลพตและบรพการ

ถคายทอดเทคโนโลยมการผลพตและบรพการ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพอฒนา : มากกวคา 3 เดดอน

เศรษฐกลจหมมนเวชยนลดการใชรพลพงงานเนรนนจากลพบมาใชรใหมม

   Recycle (การแปรสภาพ)

ชชชอผลลตภพณฑฑ/บรลการ : บลจอกซมเมนตณเถราแกลบ

รายละเอชยด : การผลพตแผคนบลจอกซมเมนตณดรวยวอสดจเถราแกลบเปปนวอสดจซมเมนตณในงานมอรณตรารณ

หรดอคอนกรมต

01 : รายละเอชยดผลลตภพนฑฑ/บรลการ

อาจารยฑบพญฑลต

4 คน 4 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดรตมอเดชอน (บาท)

03 : วพตถมประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสลนครา/บรลการ

06 : ผลลตภพณฑฑบรลการของทมานสรรางคมณคมาใหรกพบชมมชนไดรอยมางไร

05 : แผนธมรกลจ

08 : ชมองทางการขาย และความพรรอมออกสภมตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลอยเทคโนโลยมราชมงคลรอตนโกสพนทรณ

ต.ขจนแกรว อ.นครชอยศรม จ.นครปฐม

04 : องคฑความรภร/เทคโนโลยช/นวพตกรรม

รมปกคอน รมปหลองรภปสลนครา/บรลการ

ออฟไลนฑ : วอสดจกคอสรรางทมพเปปนมพตรตคพอสพพงแวดลรอม

ออนไลนฑ : https://www.facebook.com/profle.php?id=100084164708674

ความพรรอมออกสภมตลาด : พรรอมขายภายในเวลา 3 เดดอนขขขนไป

ผลพตภอณฑณแตคงสวนจากซพเมนตณรอกสพงแวดลรอม
1. เตรมยมคอดแยกตรวจสอบสมบอตพเถราแกลบ
2. แผนการบดเถราแกลบและตรวจสอบความละเอมยด
3. พอฒนาแพคเกจวอสดจประสานเถราแกลบ
4. พอฒนาขขขนรมปผลพตภอณฑณจากวอสดจประสานเถราแกลบ

นนาเทคโนโลยมมาปรอบใชรใหรเกพดประโยชนณ

ลดขยะ/การนนาวอตถจดพบกลอบมาใชรใหมค [Reduce/Reuse/Recycle]

จจานวนรายไดร : 0

หนรา 20 / 163



PS65005469 : การใชรประโยชนฑเถราทลรงเปปนวพสดมซชเมนตฑทชชเปปนมลตรตมอสลชงแวดลรอม

Snapshot C01-C06รายงานสรมปโครงการ

การพอฒนาเถราแกลบใหรมมความละเอมยดดรวยเทคโนโลยมการบด

การขขขนรมปบลจอกซมเมนตณมอรณตรารณเถราแกลบดรวยแบบสนาเรจจรมป

นวอตกรรมการใชรวอสดจปอซโซลานแทนทมพปมนซมเมนตณบางสควน

ถคายทอดเทคโนโลยมการผลพตและบรพการ

ถคายทอดเทคโนโลยมการผลพตและบรพการ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพอฒนา : มากกวคา 3 เดดอน

เศรษฐกลจหมมนเวชยนลดการใชรพลพงงานเนรนนจากลพบมาใชรใหมม

   Recycle (การแปรสภาพ)

ชชชอผลลตภพณฑฑ/บรลการ : บล๊อกซมเมนตณเถราแกลบ

รายละเอชยด : บล๊อกซมเมนตณมพรณตรารณจากปมนซมเมนตณผสมเถราแกลบบด

01 : รายละเอชยดผลลตภพนฑฑ/บรลการ

อาจารยฑบพญฑลต

4 คน 4 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดรตมอเดชอน (บาท)

03 : วพตถมประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสลนครา/บรลการ

06 : ผลลตภพณฑฑบรลการของทมานสรรางคมณคมาใหรกพบชมมชนไดรอยมางไร

05 : แผนธมรกลจ

08 : ชมองทางการขาย และความพรรอมออกสภมตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลอยเทคโนโลยมราชมงคลรอตนโกสพนทรณ

ต.ขจนแกรว อ.นครชอยศรม จ.นครปฐม

04 : องคฑความรภร/เทคโนโลยช/นวพตกรรม

รมปกคอน รมปหลองรภปสลนครา/บรลการ

ออฟไลนฑ : วอสดจกคอสรรางทมพเปปนมพตรตคอสพพงแวดลรอม

ออนไลนฑ : https://www.facebook.com/profle.php?id=100084164708674

ความพรรอมออกสภมตลาด : พรรอมขายภายในเวลา 3 เดดอนขขขนไป

1. สควน/แผนก/ทมม เตรมยมคอดแยกตรวจสอบคจณสมบอตพเถราแกลบ 
2. สควน/แผนก/ทมม การบดเถราแกลบและตรวจสอบความละเอมยด
3. สควน/แผนก/ทมม แพคเกจวอสดจประสานผสมเถราแกลบเพดพอจนาหนคาย
4. สควน/แผนก/ทมม สรรางผลพตภอณฑณทมพหลากหลายจากวอสดจประสานผสมเถราแกลบ
5. สควน/แผนก/ทมม การตลาดเนรนชคองทางการจนาหนคายและการประชาสอมพอนธณผลพตภอณฑณ เพดพอ
ใหรเขราถขงลมกครามากขขขน

นนาเทคโนโลยมมาปรอบใชรใหรเกพดประโยชนณ

ลดขยะ/การนนาวอตถจดพบกลอบมาใชรใหมค [Reduce/Reuse/Recycle]

จจานวนรายไดร : 0
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PS65006037 : โครงการสมงเสรลมศพกยภาพผลลตภพณฑฑชมมชนของตจาบลโคกพระเจดชยฑ

Snapshot C01-C06รายงานสรมปโครงการ

เทคโนโลยมดพจพทอล Facebook

เทคโนโลยมดพจพทอล Line Offcial

เทคโนโลยมดพจพทอล Instargram

การสคงเสรพมการขายและการตลาด

การสคงเสรพมการขายและการตลาด

การพอฒนาบรรจจภอณฑณ

การพอฒนาบรรจจภอณฑณ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพอฒนา : นรอยกวคา 1 เดดอน

อาหารปลอดภพย

   การแปรรมปอาหาร

ชชชอผลลตภพณฑฑ/บรลการ : กลรวยทอดโคกพระ (Fried Banana Khok Phra)

รายละเอชยด : กลรวยทอดโคกพระ อาหารออนโดดเดคนของตนาบลโคกพระเจดมยณ เนดพองจากวอตถจ

ดพบทางการเกษตรอยคาง “กลรวย” เปปนวอตถจดพบทมพเกษตรกรปลมกและสรรางรายไดร จขงนนามาแปร

รมปผลพตเปปน กลรวยทอด ซขพงเปปนอาหารขายดมประจนาตนาบลโคกพระเจดมยณ

01 : รายละเอชยดผลลตภพนฑฑ/บรลการ

อาจารยฑบพญฑลต

4 คน 5 คน 4 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดรตมอเดชอน (บาท)

03 : วพตถมประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสลนครา/บรลการ

06 : ผลลตภพณฑฑบรลการของทมานสรรางคมณคมาใหรกพบชมมชนไดรอยมางไร

05 : แผนธมรกลจ

08 : ชมองทางการขาย และความพรรอมออกสภมตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลอยเทคโนโลยมราชมงคลรอตนโกสพนทรณ

ต.โคกพระเจดมยณ อ.นครชอยศรม จ.นครปฐม

04 : องคฑความรภร/เทคโนโลยช/นวพตกรรม

รมปกคอน รมปหลองรภปสลนครา/บรลการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรรอมออกสภมตลาด : พรรอมขาย หรดอขายแลรว

1. Customer Segments – กลจคมลมกคราเปปนกลจคมทมพอาศอยอยมคในตนาบลโคกพระเจดมยณ และตนาบลใกลร
เคมยงรวมถขงนอกทคองเทมพยวทมพแวะเขรามา โดยมมอายจตอขงแตค 15 – 50 ปปขขขนไป และเปปนคนทมพชดพนชอบรอบ
ประทานกลรวยทอด หรดอของทานเลคนเปปนหลอก
2. Customer Relationships – มมการตพดตามสอบถามลมกคราทมพเคยซดขอสพนคราไปรอบประทานและ
การรมวพวจากลมกครารายเกคาและรายใหมค พรรอมทอขงการทนาโปรโมชอพนพพเศษสนาหรอบลมกครารายเกคา
และรายใหมคเปปนการแถมฟรม ซดขอ 10 ชพขน แถม 1 ชพขน
3. Channels – จอดจนาหนคายผคานชคองทางหนรารรานในตนาบลโคกพระเจดมยณ รวมถขงในตลาดโคก
พระเจดมยณ และชคองทางออนไลนณใน Facebook
4. Value Propositions – คจณคคาทมพลมกคราไดรรอบจากกลรวยทอดโคกพระเจดมยณเปปนสพนคราทมพไดรรอบ
ความนพยมของตนาบลโคกพระเจดมยณ รวมถขงกลรวยทอดมมรสชาตพทมพไมคเหมดอนใคร กรอบนอก นจคมใน 
แปปงกรอบไมคแขจง คงความกรอบไดรนาน
5. Key Activities – วอตถจดพบเปปนการรอบกลรวยมาจากเกษตรกรสวนกลรวยในตนาบลโคกพระ
เจดมยณ และนนามาผคานกระบวนการคอดสรรวอตถจดพบ จนไปถขงการทอดขายทมพหนรารราน รวมไปถขง
การใสคบรรจจภอณฑณขายใหรกอบลมกครา และมมการเกจบขรอมมลเพดพอนนามาสรราง Content ในการโปรโม
ทสพนคราและจอดจนาหนคายสพนครา
6. Key Resources – ทรอพยากรในการผลพตประกอบไปดรวย กลรวย ซขพงเปปนวอตถจดพบหลอกจาก
เกษตรกรในตนาบลโคกพระเจดมยณ สมตรการทนาทมพไมคเหมดอนใคร และชคองทางการขาย การตลาด 
การจอดจนาหนคาย

นนาเทคโนโลยมมาปรอบใชรใหรเกพดประโยชนณ

เพพพมมมลคคาผลผลพต/ผลพตภอณฑณ/บรพการ

จจานวนรายไดร : 8,000

หนรา 22 / 163



PS65006046 : โครงการสมงเสรลมศพกยภาพผลลตภพณฑฑชมมชนของตจาบลโคกพระเจดชยฑ

Snapshot C01-C06รายงานสรมปโครงการ

เทคโนโลยมดพจพทอล Facebook

เทคโนโลยมดพจพทอล Line Ofcial

เทคโนโลยมดพจพทอล instagram

การสคงเสรพมการขายและการตลาด

การสคงเสรพมการขายและการตลาด

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพอฒนา : นรอยกวคา 1 เดดอน

อาหารปลอดภพย

   การแปรรมปอาหาร

ชชชอผลลตภพณฑฑ/บรลการ : หมมพกรอบสมตรโบราณ โคกพระเจดมยณ

รายละเอชยด : หมมพกรอบสมตรโบราณของตนาบลโคกพระเจดมยณ เรพพมตรนจาก เจราของรรานคจณ 

รอศนมยณ ชาตพชาญชอย มมหมมพกรอบสมตรโบราณของครอบครอวและไดรทนาขายอยมคในชจมชนโคกพระ

เจดมยณ ซขพงมมคนจากนอกตนาบลสนใจเปปนจนานวนมาก เนดพองจากความอรคอยลงตอวของหมมพกรอบ

01 : รายละเอชยดผลลตภพนฑฑ/บรลการ

อาจารยฑบพญฑลต

4 คน 5 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดรตมอเดชอน (บาท)

03 : วพตถมประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสลนครา/บรลการ

06 : ผลลตภพณฑฑบรลการของทมานสรรางคมณคมาใหรกพบชมมชนไดรอยมางไร

05 : แผนธมรกลจ

08 : ชมองทางการขาย และความพรรอมออกสภมตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลอยเทคโนโลยมราชมงคลรอตนโกสพนทรณ

ต.โคกพระเจดมยณ อ.นครชอยศรม จ.นครปฐม

04 : องคฑความรภร/เทคโนโลยช/นวพตกรรม

รมปกคอน รมปหลองรภปสลนครา/บรลการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรรอมออกสภมตลาด : พรรอมขาย หรดอขายแลรว

1. Customer Segments – กลจคมลมกคราเปปนกลจคมทมพอาศอยอยมคในตนาบลโคกพระเจดมยณ และตนาบลใกลร
เคมยงรวมถขงนอกทคองเทมพยวทมพแวะเขรามา โดยมมอายจตอขงแตค 10 – 60 ปปขขขนไป และเปปนคนทมพชดพนชอบรอบ
ประทานหมมพกรอบ รวมถขงทานเลคน
2. Customer Relationships – มมการตพดตามสอบถามลมกคราทมพเคยซดขอสพนคราไปรอบประทานและ
การรมวพวจากลมกครารายเกคาและรายใหมค พรรอมทอขงการทนาโปรโมชอพนพพเศษสนาหรอบลมกครารายเกคา
และรายใหมคเปปนการแถมฟรม ซดขอ 5 กลคอง แถม 1 กลคอง
3. Channels – จอดจนาหนคายผคานชคองทางหนรารรานในตนาบลโคกพระเจดมยณ และฝากตอวแทน
จนาหนคายไปขายทมพตลาดโคกพระเจดมยณและระแวกใกลรเคมยง รวมถขงในชคองทางออนไลนณใน 
Facebook
4. Value Propositions – คจณคคาทมพลมกคราไดรรอบจากหมมพกรอบสมตรโบราณโคกพระเจดมยณเปปน
สพนคราทมพไดรรอบความนพยมของตนาบลโคกพระเจดมยณ รวมถขงหมมพกรอบ ฟมกรอบ ไมคอมนนขามอน นนขา
ซอสกลมกลคอม กรอบนาน ไมคแขจง ไมคเหมพยว
5. Key Activities – การนนาวอตถจดพบหมมพกรอบนนามาผคานกระบวนการคอดสรรวอตถจดพบและ
กระบวนการทนาทมพสะอาดไดรคจณภาพ รวมไปถขงการใสคบรรจจภอณฑณขายใหรกอบลมกครา และมมการเกจบ
ขรอมมลเพดพอนนามาสรราง Content ในการโปรโมทสพนคราและจอดจนาหนคายสพนครา
6. Key Resources – ทรอพยากรในการผลพตประกอบไปดรวย หมมพกรอบ โดยมมสมตรการทนาทมพไมค
เหมดอนใคร และมมชคองทางการขาย การตลาดและการจอดจนาหนคาย
7. Key Partners – ในสควนของผมรเกมพยวขรองใหรการสนอบสนจนธจรกพจ จะมมองคณการบรพหารสควน

นนาเทคโนโลยมมาปรอบใชรใหรเกพดประโยชนณ

เพพพมมมลคคาผลผลพต/ผลพตภอณฑณ/บรพการ

จจานวนรายไดร : 6,000
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PS65005968 : โครงการยกระดพบภภมลปปญญาทรองถลชน ออกแบบและพพฒนาเครชชองปปร นดลนเผาโรงหวด เพชชอการ

อนมรพกษฑและตมอยอดภภมลปปญญาทรองถลชนอยมางยพชงยชน  ตจาบลงลรวราย อจาเภอนครชพยศรช จพงหวพดนครปฐม

Snapshot C01-C06รายงานสรมปโครงการ

นวอตกรรมการผลพตทางเซรามพก ทมพผลพตไดรจนานวนมาก

นวอตกรรมการการเผา ดรวยเตาไฟฟปาทมพสามารถควบคจมอจณหภมมพไดร ควบคจมเวลาในการเผา

ไดรอยคางแมคนยนา

เทคโนโลยมในการสคงเสรพมการขายผคาน ระบบออนไลนณ Platform ตคางๆ

ถคายทอดเทคโนโลยมการผลพตและบรพการ

การพอฒนาสพนคราและบรพการใหรมมมมลคคาสมง

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพอฒนา : 2-3 เดดอน

เศรษฐกลจสรรางสรรคฑจากภภมลปปญญาและวพฒนธรรมทรองถลชน

   เทคโนโลยมการออกแบบผลพตภอณฑณ

ชชชอผลลตภพณฑฑ/บรลการ : ชจดหวดโบราณ

รายละเอชยด : เทคโนโลยมนวอตกรรม  ผลพตดรวยวพธมการทนาพพมพณปมนปลาสเตอรณและกระบวนการ

หลคอนนขาดพนและเผาดรวยเตาไฟฟปา

01 : รายละเอชยดผลลตภพนฑฑ/บรลการ

อาจารยฑบพญฑลต

4 คน 4 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดรตมอเดชอน (บาท)

03 : วพตถมประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสลนครา/บรลการ

06 : ผลลตภพณฑฑบรลการของทมานสรรางคมณคมาใหรกพบชมมชนไดรอยมางไร

05 : แผนธมรกลจ

08 : ชมองทางการขาย และความพรรอมออกสภมตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลอยเทคโนโลยมราชมงคลรอตนโกสพนทรณ

ต.งพขวราย อ.นครชอยศรม จ.นครปฐม

04 : องคฑความรภร/เทคโนโลยช/นวพตกรรม

รมปกคอน รมปหลองรภปสลนครา/บรลการ

ออฟไลนฑ : รรานคราชจมชนบรานโรงหวด

ออนไลนฑ : บรานโรงหวดสรรางสรรคณ

ความพรรอมออกสภมตลาด : พรรอมขายภายในเวลา 3 เดดอนขขขนไป

พอฒนาชจดหวดโบราณ สพนคราดอขงเดพมของชจมชนบรานโรงหวดใหรสามารถผลพตไดรเรจวและมมจนานวน
มากขขขน ดรวยเทคนพควพธมารทนาพพมพณปมนปลาสเตอรณและกระบวนการหลคอนนขาดพน เพดพอใหรมมจนานวน
มากพอทมพ
จะจนาหนคายมากขขขน ในภายภาคหนราจะมมการออกแบบถรวยชามแกรวทมพเปปนชพขนเลจกๆ เพดพอวาง
จนาหนคายใหรกอบคนทมพตรองการเปปนของชนารควยหรดอของขวอญทมพเปปนในงานหรดอตามเทศกาลตคางๆ 
ไดร

เพพพมมมลคคาผลผลพต/ผลพตภอณฑณ/บรพการ

ลดเวลาในการสรรางผลผลพตเพดพอจอดจนาหนคายสพนครา / บรพการ

อนจรอกษณและตคอยอดภมมพปปญญาทรองถพพน

อนจรอกษณสพพงแวดลรอม และมมการพอฒนาอยคางยอพงยดน

จจานวนรายไดร : 10,000
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PS65015016 : โครงการยกระดพบภภมลปปญญาทรองถลชน ออกแบบและพพฒนาเครชชองปปร นดลนเผาโรงหวด เพชชอการ

อนมรพกษฑและตมอยอดภภมลปปญญาทรองถลชนอยมางยพชงยชน  ตจาบลงลรวราย อจาเภอนครชพยศรช จพงหวพดนครปฐม

Snapshot C01-C06รายงานสรมปโครงการ

นวอตกรรมการผลพตทางเซรามพก ทมพผลพตไดรจนานวนมาก

นวอตกรรมการการเผา ดรวยเตาไฟฟปาทมพสามารถควบคจมอจณหภมมพไดร ควบคจมเวลาในการเผา

ไดรอยคางแมคนยนา

เทคโนโลยมในการสคงเสรพมการขายผคาน ระบบออนไลนณ  Platform ตคางๆ

การพอฒนาสพนคราและบรพการใหรมมมมลคคาสมง

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพอฒนา : 2-3 เดดอน

เศรษฐกลจสรรางสรรคฑจากภภมลปปญญาและวพฒนธรรมทรองถลชน

   เทคโนโลยมการออกแบบผลพตภอณฑณ

ชชชอผลลตภพณฑฑ/บรลการ : โคมไฟเซรามพคบรานโรงหวด

รายละเอชยด : ชจดผลพตภอณฑณเครดพองปปข นดพนเผาประเภทของใชร ของตกแตคงบรานและของทมพ

ระลขกเพดพอการจอดจนาหนคายเทคโนโลยมนวอตกรรม  ผลพตดรวยวพธมการทนาพพมพณปมนปลาสเตอรณและ

กระบวนการหลคอนนขาดพนและเผาดรวยเตาไฟฟปาอจณหภมมพ 1200 องศาเซลเซมยส

01 : รายละเอชยดผลลตภพนฑฑ/บรลการ

อาจารยฑบพญฑลต

4 คน 4 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดรตมอเดชอน (บาท)

03 : วพตถมประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสลนครา/บรลการ

06 : ผลลตภพณฑฑบรลการของทมานสรรางคมณคมาใหรกพบชมมชนไดรอยมางไร

05 : แผนธมรกลจ

08 : ชมองทางการขาย และความพรรอมออกสภมตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลอยเทคโนโลยมราชมงคลรอตนโกสพนทรณ

ต.งพขวราย อ.นครชอยศรม จ.นครปฐม

04 : องคฑความรภร/เทคโนโลยช/นวพตกรรม

รมปกคอน รมปหลองรภปสลนครา/บรลการ

ออฟไลนฑ : รรานคราชจมชนบรานโรงหวด

ออนไลนฑ : บรานโรงหวดสรรางสรรคณ

ความพรรอมออกสภมตลาด : พรรอมขายภายในเวลา 3 เดดอนขขขนไป

พอฒนาจนานวนผลพตภอณฑณเครดพองปปข นดพนเผาประเภทของใชร ของตกแตคงบราน และของทมพระลขกเพดพอ
การจอดจนาหนคายในภายภาคหนราพอฒนาการผลพตใหรไดรมากขขขน เพดพอไปนนาเสนอขายใหรกอบธจรกพจ
โรงแรม รมสอรณท และคาเฟป เปปนลนาดอบตคอไป

เพพพมมมลคคาผลผลพต/ผลพตภอณฑณ/บรพการ

ลดเวลาในการสรรางผลผลพตเพดพอจอดจนาหนคายสพนครา / บรพการ

สรรางรายไดรใหรชจมชน

อนจรอกษณและตคอยอดภมมพปปญญาทรองถพพน

อนจรอกษณสพพงแวดลรอม และมมการพอฒนาอยคางยอพงยดน

จจานวนรายไดร : 30,000
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PS65016549 : กลรวยกรอบเจจยา

Snapshot C01-C06รายงานสรมปโครงการ

บรรจจภอณฑณทมพสะอาดและไดรมาตรฐานสากล

มมฉลากตราสพนคราทมพชอดเจน

ถนอมและยดดอายจของผลพตภอณฑณ

การพอฒนาบรรจจภอณฑณ

การพอฒนาบรรจจภอณฑณ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพอฒนา : 2-3 เดดอน

เศรษฐกลจสรรางสรรคฑจากภภมลปปญญาและวพฒนธรรมทรองถลชน

   เทคโนโลยมการออกแบบบรรจจภอณฑณ

ชชชอผลลตภพณฑฑ/บรลการ : กลรวยกรอบเจ๊ยา

รายละเอชยด : ผลพตภอณฑณทมพไดรจากการนนากลรวยดพบทมพมมความแกคพอเหมาะมาฝานบาง(slicing)

หรดอหอพนเปปนรมปทรงตคางๆเชคนเสรนแทคงนนามาทอด(frying)อาจผสมสควนประกอบอดพนในนนขามอนทมพ

ใชรทอดเชคนนนขาตาลเกลดอเนยเปปนอาหารขบเคมขยว หมายถขง ผลพตภอณฑณทมพไดรจากการนนากลรวย

ดพบทมพมมความแกคพอเหมาะ มาฝานบาง (slicing) หรดอหอพน เปปนรมปทรงตคางๆ เชคน เสรน แทคง นนา

มาทอด (frying) อาจผสมสควนประกอบอดพนในนนขามอนทมพใชรทอด เชคน นนขาตาล เกลดอ เนย

01 : รายละเอชยดผลลตภพนฑฑ/บรลการ

อาจารยฑบพญฑลต

5 คน 5 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดรตมอเดชอน (บาท)

03 : วพตถมประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสลนครา/บรลการ

06 : ผลลตภพณฑฑบรลการของทมานสรรางคมณคมาใหรกพบชมมชนไดรอยมางไร

05 : แผนธมรกลจ

08 : ชมองทางการขาย และความพรรอมออกสภมตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลอยเทคโนโลยมราชมงคลรอตนโกสพนทรณ

ต.บางพระ อ.นครชอยศรม จ.นครปฐม

04 : องคฑความรภร/เทคโนโลยช/นวพตกรรม

รมปกคอน รมปหลองรภปสลนครา/บรลการ

ออฟไลนฑ : กลรวยกรอบเจ๊ยา

ออนไลนฑ : -

ความพรรอมออกสภมตลาด : พรรอมขายภายในเวลา 3 เดดอนขขขนไป

แผนธจรกพจ (Business Plan)
เปปาหมายของกพจการ : “สรรางแบรนดณสพนคราทรองถพพน ใหรเปปนทมพรมรจอกของผมรบรพโภคทอพวประเทศไทย
และมมการสคงออกสพนคราไปตคางประเทศ”
แผนการธจรกพจจะเรพพมตรนมาจากขอขนตอนการรวบรวมขรอมมลและวพเคราะหณสถานการณณ รวมถขงขอขน
ตอนการกนาหนดเปปาหมายธจรกพจ โดยมมแผนอดพน ๆ  ในรายละเอมยดปลมกยคอยประกอบดรวย บทสรจป
ผมรบรพหาร โครงสรรางอจตสาหกรรมของบรพษอท การวพเคราะหณตลาด แผนการตลาด และแผนการ
พอฒนาในอนาคต  โดยแบคงเปปนรายละเอมยดดองนมข

กลยจทธณและแผนการตลาดระยะสอขน กลาง ยาว (Marketing Plan) 
เปปาหมาย (Goal) ของโครงการเพพพมมมลคคาสพนคราทรองถพพนดรวยบรรจจภอณฑณทมพทอนสมอยเพดพอรองรอบ
การจอดจนาหนคายสพนคราสมคตลาดออนไลนณ ไดรกนาหนดผลลอพธณทมพตรองการจากพอนธกพจของกพจการ 
โดยแบคงเปปนเปปาหมายระยะสอขน (1 ปป) ระยะปานกลาง   (3-5 ปป) และระยะยาว (5 ปปขขขนไป)  ดองนมข

แผนการตลาดระยะสอขน
1 เพดพอผลพตและจอดจนาหนคายใหรแกคกลจคมผมรบรพโภคในครอวเรดอนและแหลคงชจมชนใกลรเคมยง
2 เพดพอปรอบปรจงผลพตภอณฑณใหรมมคจณภาพมากยพพงขขขน

แผนการตลาดระยะกลาง

เพพพมมมลคคาผลผลพต/ผลพตภอณฑณ/บรพการ

จจานวนรายไดร : 20,000
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PS65016650 : Mrs.นฤมลมะพรราวแกรว

Snapshot C01-C06รายงานสรมปโครงการ

บรรจจภอณฑณทมพสะอาดและไดรมาตรฐานสากล

มมฉลากตราสพนคราทมพชอดเจน

ถนอมและยดดอายจของผลพตภอณฑณ

การพอฒนาบรรจจภอณฑณ

การพอฒนาบรรจจภอณฑณ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพอฒนา : 2-3 เดดอน

เศรษฐกลจสรรางสรรคฑจากภภมลปปญญาและวพฒนธรรมทรองถลชน

   เทคโนโลยมการออกแบบบรรจจภอณฑณ

ชชชอผลลตภพณฑฑ/บรลการ : Mrs.นฤมลมะพรราวแกรว

รายละเอชยด : จากผลพตผล “มะพรราว” ในทรองถพพนทมพราคาถมกเปปนแรงกระตจรนใหรเกพดการแปรรมป

เพดพอเพพพมมมลคคา จนกลายมาเปปนมะพรราวแกรวเลพศรสแบรนดณ “Mrs.นฤมลมะพรราวแกรว” 

ขนมอรคอยคมคตนาบลบางพระ ปปจจจบอนกลายเปปนสพนคราของฝากขขขนชดพอของตนาบลบางพระ สรราง

รายไดรใหรทรองถพพน

01 : รายละเอชยดผลลตภพนฑฑ/บรลการ

อาจารยฑบพญฑลต

5 คน 5 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดรตมอเดชอน (บาท)

03 : วพตถมประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสลนครา/บรลการ

06 : ผลลตภพณฑฑบรลการของทมานสรรางคมณคมาใหรกพบชมมชนไดรอยมางไร

05 : แผนธมรกลจ

08 : ชมองทางการขาย และความพรรอมออกสภมตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลอยเทคโนโลยมราชมงคลรอตนโกสพนทรณ

ต.บางพระ อ.นครชอยศรม จ.นครปฐม

04 : องคฑความรภร/เทคโนโลยช/นวพตกรรม

รมปกคอน รมปหลองรภปสลนครา/บรลการ

ออฟไลนฑ : Mrs.นฤมลมะพรราวแกรว

ออนไลนฑ : -

ความพรรอมออกสภมตลาด : พรรอมขายภายในเวลา 3 เดดอนขขขนไป

การวพเคราะหณตลาด (Marketing Analysis) 
ชจมชนตนาบลบางพระมมนอกทคองเทมพยวเขรามาในพดขนทมพจนานวนมาก อมกทอขงยองมมผมรประกอบการราย
ยคอยจากตลาดตคางๆในพดขนทมพเขรามาซดขออยคางตคอเนดพอง ดองนอขนหากมองถขงการเตพบโตทางธจรกพจ
แลรวสพนคราจากชจมชนตนาบลบางพระ มมโอกาสเตพบโตไดรอยคางมาก

กลยจทธณและแผนการตลาดระยะสอขน กลาง ยาว (Marketing Plan) 
เปปาหมาย (Goal) ของโครงการเพพพมมมลคคาสพนคราทรองถพพนดรวยบรรจจภอณฑณทมพทอนสมอยเพดพอรองรอบ
การจอดจนาหนคายสพนคราสมคตลาดออนไลนณ ไดรกนาหนดผลลอพธณทมพตรองการจากพอนธกพจของกพจการ 
โดยแบคงเปปนเปปาหมายระยะสอขน (1 ปป) ระยะปานกลาง   (3-5 ปป) และระยะยาว (5 ปปขขขนไป)  ดองนมข

แผนการตลาดระยะสอขน
1 เพดพอผลพตและจอดจนาหนคายใหรแกคกลจคมผมรบรพโภคในครอวเรดอนและแหลคงชจมชนใกลรเคมยง
2 เพดพอปรอบปรจงผลพตภอณฑณใหรมมคจณภาพมากยพพงขขขน

แผนการตลาดระยะกลาง
1 การตลาดออนไลนณของผลพตภอณฑณเปปนทมพรมรจอกในกลจคมผมรบรพโภค
2 เพดพอเพพพมสควนแบคงการตลาดของจองหวอดนครปฐมเปปน 10 %

เพพพมมมลคคาผลผลพต/ผลพตภอณฑณ/บรพการ

จจานวนรายไดร : 20,000
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PS65004519 : กลรวยทอดโมเดล

Snapshot C01-C06รายงานสรมปโครงการ

ผลพตสดใหมค ไมคใสคสาร ราคาจอบตรองไดร

มมการจอดทนาบรรจจภอณฑณใหรมมความโดดเดคน ทอนสมอย สรรางความนคาสนใจ

มมการทนาโลโกรแบรนดณเพดพอใหรสพนคราไดรมมสพพงทมพดขงดมดในตลาดออนไลนณ

การสคงเสรพมการขายและการตลาด

การสคงเสรพมการขายและการตลาด

การพอฒนาสพนคราและบรพการใหรมมมมลคคาสมง

การพอฒนาบรรจจภอณฑณ

การพอฒนาบรรจจภอณฑณ

การยกระดอบมาตรฐานสพนคราและบรพการ

การยกระดอบมาตรฐานสพนคราและบรพการ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพอฒนา : นรอยกวคา 1 เดดอน

ทมองเทชชยวทชชเปปนมลตรตมอสลชงแวดลรอมและสมขภาพ

   เทคโนโลยมพอฒนาคจณภาพผลผลพตทางการเกษตร

ชชชอผลลตภพณฑฑ/บรลการ : กลรวยทอดโมเดล

รายละเอชยด : กลรวยทอดโมเลน หรดอกลรวยทอดอพนโด คดออาหารทมพทนาจากกลรวยนนขาวรา กลรวย

หอม หรดอกลรวยชนพดอดพนๆ โดยการนนาแปปงมาพอนกลรวยเปปนเกลมยวรอบลมกเพดพอนนาไปทอด 

กลรวยทอดโมเลนนอขนสามารถนนามาทานคมคกอบเครดพองดดพมตคางๆ หรดอใสคทจอปปปข งลงบนกลรวยทอด

ไดรเชคนกอน

01 : รายละเอชยดผลลตภพนฑฑ/บรลการ

อาจารยฑบพญฑลต

4 คน 4 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดรตมอเดชอน (บาท)

03 : วพตถมประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสลนครา/บรลการ

06 : ผลลตภพณฑฑบรลการของทมานสรรางคมณคมาใหรกพบชมมชนไดรอยมางไร

05 : แผนธมรกลจ

08 : ชมองทางการขาย และความพรรอมออกสภมตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลอยเทคโนโลยมราชมงคลรอตนโกสพนทรณ

ต.บางระกนา อ.นครชอยศรม จ.นครปฐม

04 : องคฑความรภร/เทคโนโลยช/นวพตกรรม

รมปกคอน รมปหลองรภปสลนครา/บรลการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรรอมออกสภมตลาด : พรรอมขายภายในเวลา 1 เดดอน

1. จจดประสงคณ
    1) สรรางรายไดรเสรพมใหรกอบชจมชน
    2) ทนาใหรชจมชนมมผลพดภอณฑณทมพสามารถเสรพมรายไดรเพพพมเตพมและอาจเปปนสพนคราทนาการตลาดไดร
ในอนาคต โดยวอตถจดพบทมพไดรจากในชจมชน
    3) แปรรมปผลพตภอณฑณในชจมชนมาใชรประโยชนณ และเพพพมมมลคคา

ใชรผลผลพตทางการเกษตรใหรเกพดประโยชนณสมงสจด

เพพพมมมลคคาผลผลพต/ผลพตภอณฑณ/บรพการ

สรรางความรมรใหรชจมชน

สรรางงานสรรางอาชมพ

จจานวนรายไดร : 10,000
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PS65004597 : ผพกปลอดสารพลษ

Snapshot C01-C06รายงานสรมปโครงการ

ผลพตสดใหมค ไมคใสคสาร ราคาจอบตรองไดร

มมการจอดทนาบรรจจภอณฑณใหรมมความโดดเดคน ทอนสมอย สรรางความนคาสนใจ

มมการทนาโลโกรแบรนดณเพดพอใหรสพนคราไดรมมสพพงทมพดขงดมดในตลาดออนไลนณ

ถคายทอดเทคโนโลยมการผลพตและบรพการ

ถคายทอดเทคโนโลยมการผลพตและบรพการ

การพอฒนาสพนคราและบรพการใหรมมมมลคคาสมง

การพอฒนาบรรจจภอณฑณ

การพอฒนาบรรจจภอณฑณ

การยกระดอบมาตรฐานสพนคราและบรพการ

การยกระดอบมาตรฐานสพนคราและบรพการ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพอฒนา : 2-3 เดดอน

เกษตรปลอดภพย

   สารกนาจอดศอตรมพดชทางชมวภาพ

ชชชอผลลตภพณฑฑ/บรลการ : ผอกปลอดสารพพษ

รายละเอชยด : ผอกปลอดสารพพษมมหลายรมปแบบ เปปนผอกทมพปลมกโดยไมคใชรสารเคมมกนาจอดศอตรม

พดช ยาฆคาแมลง หรดอสารเคมมอดพนๆ ทมพเปปนออนตรายตคอผมรบรพโภค ผอกปลอดสารพพษนอขนมมขรอดม

มากกวคาผอกทอพวไปในเรดพองของความปลอดภอย เลมพยงการบรพโภคผอกทมพมมการปนเปปข อนของสาร

เคมม

01 : รายละเอชยดผลลตภพนฑฑ/บรลการ

อาจารยฑบพญฑลต

4 คน 4 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดรตมอเดชอน (บาท)

03 : วพตถมประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสลนครา/บรลการ

06 : ผลลตภพณฑฑบรลการของทมานสรรางคมณคมาใหรกพบชมมชนไดรอยมางไร

05 : แผนธมรกลจ

08 : ชมองทางการขาย และความพรรอมออกสภมตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลอยเทคโนโลยมราชมงคลรอตนโกสพนทรณ

ต.บางระกนา อ.นครชอยศรม จ.นครปฐม

04 : องคฑความรภร/เทคโนโลยช/นวพตกรรม

รมปกคอน รมปหลองรภปสลนครา/บรลการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรรอมออกสภมตลาด : พรรอมขายภายในเวลา 1 เดดอน

1. จจดประสงคณ
    1) สรรางรายไดรเสรพมใหรกอบชจมชน
    2) ทนาใหรชจมชนมมผลพดภอณฑณทมพสามารถเสรพมรายไดรเพพพมเตพมและอาจเปปนสพนคราทนาการตลาดไดร
ในอนาคต โดยวอตถจดพบทมพไดรจากในชจมชน
    3) แปรรมปผลพตภอณฑณในชจมชนมาใชรประโยชนณ และเพพพมมมลคคา

ใชรผลผลพตทางการเกษตรใหรเกพดประโยชนณสมงสจด

เพพพมมมลคคาผลผลพต/ผลพตภอณฑณ/บรพการ

สรรางความรมรใหรชจมชน

สรรางรายไดรใหรชจมชน

อนจรอกษณและตคอยอดภมมพปปญญาทรองถพพน

จจานวนรายไดร : 15,000

หนรา 29 / 163



PS65008624 : โครงการเพลชมมภลคมาผลลตภพณฑฑชมมชนเชลงสรรางสรรคฑตจาบลวพดแค

Snapshot C01-C06รายงานสรมปโครงการ

การออกแบบสลากสพนครา

การใชรระบบสมญญากาศ

นวอตกรรมการเกจบรอกษา

การสคงเสรพมการขายและการตลาด

การพอฒนาสพนคราและบรพการใหรมมมมลคคาสมง

การพอฒนาบรรจจภอณฑณ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพอฒนา : 2-3 เดดอน

อาหารปลอดภพย

   การออกแบบและพอฒนาผลพตภอณฑณ

ชชชอผลลตภพณฑฑ/บรลการ : กจกยชคายนจสรา

รายละเอชยด : วพตามพนเอ มมสควนสนาคอญตคอการทนางานของระบบภมมพคจรมกอนและการเจรพญเตพบ

โต วพตามพนซม จนาเปปนตคอการเจรพญเตพบโตและการซคอมแซมเนดขอเยดพอทมพสขกหรอภายในรคางกาย วพ

ตามพนเค ชควยใหรเลดอดแขจงตอว ปปองกอนภาวะมมเลดอดออกไดรงคาย

01 : รายละเอชยดผลลตภพนฑฑ/บรลการ

อาจารยฑบพญฑลต

5 คน 4 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดรตมอเดชอน (บาท)

03 : วพตถมประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสลนครา/บรลการ

06 : ผลลตภพณฑฑบรลการของทมานสรรางคมณคมาใหรกพบชมมชนไดรอยมางไร

05 : แผนธมรกลจ

08 : ชมองทางการขาย และความพรรอมออกสภมตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลอยเทคโนโลยมราชมงคลรอตนโกสพนทรณ

ต.วอดแค อ.นครชอยศรม จ.นครปฐม

04 : องคฑความรภร/เทคโนโลยช/นวพตกรรม

รมปกคอน รมปหลองรภปสลนครา/บรลการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรรอมออกสภมตลาด : พรรอมขายภายในเวลา 1 เดดอน

นนากจกยชคายใสคในแพจคเกจแบบสมญญากาศเพดพอเปปนการยดดอายจของผลพตภอณฑณทนาใหรงคายตคอการ
ขนสคงและเปปนของฝากไดรอมกดรวย

นนาเทคโนโลยมมาปรอบใชรใหรเกพดประโยชนณ

เพพพมมมลคคาผลผลพต/ผลพตภอณฑณ/บรพการ

จจานวนรายไดร : 7,000
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PS65009007 : โครงการเพลชมมภลคมาผลลตภพณฑฑชมมชนเชลงสรรางสรรคฑตจาบลวพดแค

Snapshot C01-C06รายงานสรมปโครงการ

การเพพพมวอตถจดพบในสพนคราเพดพอเพพพมมมลคคาสพนครา

การใชรเทคโนโลยมเพดพอใหรสพนคราอยมคไดรนานขขขน

การใชรเทคโนโลยมในการเพพพมยอดขายสพนครา

การสคงเสรพมการขายและการตลาด

การสคงเสรพมการขายและการตลาด

การพอฒนาสพนคราและบรพการใหรมมมมลคคาสมง

การพอฒนาสพนคราและบรพการใหรมมมมลคคาสมง

การพอฒนาบรรจจภอณฑณ

การพอฒนาบรรจจภอณฑณ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพอฒนา : 2-3 เดดอน

เศรษฐกลจสรรางสรรคฑจากภภมลปปญญาและวพฒนธรรมทรองถลชน

   เทคโนโลยมการออกแบบบรรจจภอณฑณ

ชชชอผลลตภพณฑฑ/บรลการ : โคโคค100% by ปปาเลจก

รายละเอชยด : นนขามะพรราวมมฤทธพธชควยยคอยอาหารและชควยลดอาการกรดไหลยรอนชควยดอบ

กระหายคลายรรอนดรวยรสชาตพหวานหอมทมพไดรจากธรรมชาตพสามารถดดพมทดแทนเกลดอแรคใน

ภาวะขาดนนขาไดรเหมาะสนาหรอบผรหญพงเพราะนนขามะพรราวมมสควนชควยเสรพมสรรางคอลลาเจนและอพ

ลาสตพนใหรกอบผพวสคงผลทนาใหรผพวพรรณสดใส

01 : รายละเอชยดผลลตภพนฑฑ/บรลการ

อาจารยฑบพญฑลต

5 คน 4 คน 3 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดรตมอเดชอน (บาท)

03 : วพตถมประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสลนครา/บรลการ

06 : ผลลตภพณฑฑบรลการของทมานสรรางคมณคมาใหรกพบชมมชนไดรอยมางไร

05 : แผนธมรกลจ

08 : ชมองทางการขาย และความพรรอมออกสภมตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลอยเทคโนโลยมราชมงคลรอตนโกสพนทรณ

ต.วอดแค อ.นครชอยศรม จ.นครปฐม

04 : องคฑความรภร/เทคโนโลยช/นวพตกรรม

รมปกคอน รมปหลองรภปสลนครา/บรลการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรรอมออกสภมตลาด : พรรอมขายภายในเวลา 1 เดดอน

พอฒนารมปแบบแพจคเกจและฉลากผลพตภอณฑณใหรดมมมความทอนสมอยมากขขขน เพพพมวคานหางจรเขรลงใน
นนขามะพรราวทนาใหรผลพตภอณฑณมมมมลคคามากยพพงขขขน

เพพพมมมลคคาผลผลพต/ผลพตภอณฑณ/บรพการ

สรรางรายไดรใหรชจมชน

จจานวนรายไดร : 8,000
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PS65015247 : โครงการแปรรภปและออกแบบรรจมภพณฑฑทชชไดรจากผลผลลตทางการเกษตรตามหลพกการยศาสตรฑ

Snapshot C01-C06รายงานสรมปโครงการ

เทคโนโลยมการตากแหรง

เทคโนโลยมการอบ

เทคโนโลยมการคงรมป

การพอฒนาสพนคราและบรพการใหรมมมมลคคาสมง

การพอฒนาสพนคราและบรพการใหรมมมมลคคาสมง

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพอฒนา : 2-3 เดดอน

เศรษฐกลจสรรางสรรคฑจากภภมลปปญญาและวพฒนธรรมทรองถลชน

   เทคโนโลยมการออกแบบผลพตภอณฑณ

ชชชอผลลตภพณฑฑ/บรลการ : ชวานอนทณ สานผอกตบ

รายละเอชยด : ผลพตภอณฑณ แปรรมปจากวอชพดชในพดขนทมพโดยการใชรผอกตบชวามาผคานกระบวน

กรรมวพธมตคาง ๆ แลรวนนามาสานขขขนรมปเปปนเครดพองมดอ เครดพองใชรตคางๆ ในครอวเรดพอน หรดอเปปน

ตะกรราใสคของขวอญของฝาก

01 : รายละเอชยดผลลตภพนฑฑ/บรลการ

อาจารยฑบพญฑลต

4 คน 4 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดรตมอเดชอน (บาท)

03 : วพตถมประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสลนครา/บรลการ

06 : ผลลตภพณฑฑบรลการของทมานสรรางคมณคมาใหรกพบชมมชนไดรอยมางไร

05 : แผนธมรกลจ

08 : ชมองทางการขาย และความพรรอมออกสภมตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลอยเทคโนโลยมราชมงคลรอตนโกสพนทรณ

ต.วอดละมจด อ.นครชอยศรม จ.นครปฐม

04 : องคฑความรภร/เทคโนโลยช/นวพตกรรม

รมปกคอน รมปหลองรภปสลนครา/บรลการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรรอมออกสภมตลาด : พรรอมขายภายในเวลา 1 เดดอน

จากทมพผอกตบชวาเปปนวอชพดชทมพขวางทางนนขาไหล และมมเกพดขขขนมาในพดขนทมพในคลองทมพอยมคในตนาบล ชาว
บรานสควนใหญคทมพเปปนผมรสมงอายจและวคางงานจากการทนาเกษตร จขงมมแนวคพดในการทนาการสาน
ตะกรราจากผอกตบชวาขขขน ทางทมม U2T ตนาบลวอดละมจดจขงมมความคพดทมพจะสคงเสรพมการขายตะกรรา
สานจากผอกตบชวาและมมการสานทมพเปปนรมปทรงใหมค ๆ และการจอดทนาแพจคเกจทมพทอนสมอย เพดพอเขรา
กอบสภาพสองคมทมพมมการเปลมพยนแปลงไป ใหรผมรบรพโภคไดรมมทางเลดอกทมพหลากหลายมากยพพงขขขน โดย
ทางทมม U2T ไดรมมการวางแผนการดนาเนพนงานดองนมข
  ดรานแผนการตลาด ทางทมมงาน ไดรมมการวางแผนการตลาดเพดพอสคงเสรพมการขายโดยการ
โฆษณาทางระบบออนไลนณผคานทาง เพจ Facebook Line ใหรลมกครา Walk in เขรามาซดขอ หรดอทนา
การสอพงจองไวรลควงหนรา ทนาใหรผมรบรพโภคไดรรอบรมรถขงผลพตภอณฑณมากขขขน หรดอการจนาหนคายในพดขนทมพ
ชจมชน เพดพอเปปดโอกาสใหรผมรบรพโภคไดรทดลองเลดอกหรดอถดอ หรดอการจอดโปรโมชอพนเพดพอกระตจรน
ยอดขาย หรดอจอดสคงสพนคราในพดขนทมพหคางไกล เปปนตรน
  ดรานแผนการเงพน ทางทมมงาน ไดรมมการกนาหนดนโยบายทางการเงพน การจอดหาแหลคงเงพนทจน
ของทมม ประมาณการยอดขายทมพจะเกพดขขขนในอนาคต โดยคนานวณจากตรนทจนรวมทอขงหมด เพดพอใหร
ทมมไดรมมแนวทางในการดนาเนพนการทางการเงพน หากมมปปญหาเกพดขขขนกจสามารถแกรไขไดรทอนเวลา
  ดรานแผนการผลพตและแผนการดนาเนพนการ ทางทมมงาน ไดรมมการวางแผนปรพมาณการทนาเพดพอใหร
ไดรผลผลพตทมพมมความเหมาะสมกอบปรพมาณความตรองการของลมกครา โดยมมการกนาหนดระยะเวลา
ทนา และกนาหนดหนราทมพของผมรทนาในแตคละขอขนตอนไวรอยคางชอดเจน เพดพอใหรผมรบรพโภคมอพนใจในการสอพงซดขอ 
  ดรานแผนการจอดการความเสมพยงและแผนฉจกเฉพน ทางทมมงาน ไดรมมการวางแผนไวรเพดพอรอบมดอกอบ

เพพพมมมลคคาผลผลพต/ผลพตภอณฑณ/บรพการ

จจานวนรายไดร : 10,000
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PS65015477 : โครงการแปรรภปและออกแบบรรจมภพณฑฑทชชไดรจากผลผลลตทางการเกษตรตามหลพกการยศาสตรฑ

Snapshot C01-C06รายงานสรมปโครงการ

ผอกปลอดสารพพษในโรงเรดอน

การไมคใชรสารเคมมในดพน

การเรพมตรนการปลมกในถาดเพาะชนา

การพอฒนาสพนคราและบรพการใหรมมมมลคคาสมง

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพอฒนา : 2-3 เดดอน

อาหารปลอดภพย

   เทคโนโลยมการแปรรมปผลผลพตการเกษตร

ชชชอผลลตภพณฑฑ/บรลการ : ผอกปลอดสาร

รายละเอชยด : ผอกปลอดสารและผอกปลอดสารแปรรมป จากตนาบลวอดละมจด อนาเภอนครชอยศรม 

จองหวอดนครปฐม ผลผลพตจากผมรพพการในพดขนทมพ เปปนการสคงเสรพมความเสมอภาคในสองคม ทมพ

ปลมกตามหลอกการยศาสตรณ ทมพเหมาะสมกอบผมรพพการ ปลมกในโรงเรดอน ปลอดภอยจากสารเคมม

01 : รายละเอชยดผลลตภพนฑฑ/บรลการ

อาจารยฑบพญฑลต

4 คน 4 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดรตมอเดชอน (บาท)

03 : วพตถมประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสลนครา/บรลการ

06 : ผลลตภพณฑฑบรลการของทมานสรรางคมณคมาใหรกพบชมมชนไดรอยมางไร

05 : แผนธมรกลจ

08 : ชมองทางการขาย และความพรรอมออกสภมตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลอยเทคโนโลยมราชมงคลรอตนโกสพนทรณ

ต.วอดละมจด อ.นครชอยศรม จ.นครปฐม

04 : องคฑความรภร/เทคโนโลยช/นวพตกรรม

รมปกคอน รมปหลองรภปสลนครา/บรลการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรรอมออกสภมตลาด : พรรอมขายภายในเวลา 1 เดดอน

จากโครงการ U2T ระยะ 1 มมการสคงเสรพมใหรผมรพพการและเกษตรกรในพดขนทมพปลมกผอกแบบปลอด
สารพพษตามหลอกการยศาสตรณ ซขพงไดรผลผลพตออกมาแลรวบางสควน แตคในการขายยองไมคมมชคอง
ทางการตลาดทมพแนคนอน และผลผลพตทมพเปปนผอกปลอดสารมมการสมญเสมยไดรเรจวเมดพอไมคไดรเกจบ
รอกษาอยคางดมพอ ทางทมม U2T ตนาบลวอดละมจดจขงมมความคพดทมพจะสคงเสรพมการขายผอกปลอดสาร
สดและผอกปลอดสารแปรรมป ทมพเปปนการปลมกของผมรพพการทมพอยมคในตนาบลวอดละมจด ใหรมมความนคา
สนใจ ทอนสมอยมากขขขน และพอฒนาในเรดพองของสอญญาลอกษณณสพนคราใหรนคาดขงดมด ใหรผมรบรพโภคไดรมม
ทางเลดอกทมพหลากหลายมากยพพงขขขน โดยทางทมม U2T ไดรมมการวางแผนการดนาเนพนงานดองนมข
ดรานแผนการตลาด ทางทมมงาน ไดรมมการวางแผนการตลาดเพดพอสคงเสรพมการขายโดยการ
โฆษณาทางระบบออนไลนณผคานทาง เพจ Facebook Line ใหรลมกครา Walk in เขรามาซดขอ หรดอทนา
การสอพงจองไวรลควงหนรา ทนาใหรผมรบรพโภคไดรรอบรมรถขงผลพตภอณฑณมากขขขน หรดอการจนาหนคายในพดขนทมพ
ชจมชน เพดพอเปปดโอกาสใหรผมรบรพโภคไดรทดลองชพม หรดอการจอดโปรโมชอพนเพดพอกระตจรนยอดขาย หรดอ
จอดสคงสพนคราในพดขนทมพใกลรเคมยง เปปนตรน
  ดรานแผนการเงพน ทางทมมงาน ไดรมมการกนาหนดนโยบายทางการเงพน การจอดหาแหลคงเงพนทจน
ของทมม ประมาณการยอดขายทมพจะเกพดขขขนในอนาคต โดยคนานวณจากตรนทจนรวมทอขงหมด เพดพอใหร
ทมมไดรมมแนวทางในการดนาเนพนการทางการเงพน หากมมปปญหาเกพดขขขนกจสามารถแกรไขไดรทอนเวลา
  ดรานแผนการผลพตและแผนการดนาเนพนการ ทางทมมงาน ไดรมมการวางแผนการปลมกเพดพอใหรไดรผล
ผลพตทมพมมความสด สะอาด รวมถขงการแปรรมป โดยมมการกนาหนดระยะเวลาการเกจบเกมพยว และ
กนาหนดหนราทมพการปลมกตอขงแตคการบนารจงรอกษาในแตคละขอขนตอนไวรอยคางชอดเจน เพดพอใหรผมรบรพโภคมอพน

ใชรผลผลพตทางการเกษตรใหรเกพดประโยชนณสมงสจด

จจานวนรายไดร : 8,000
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PS65006505 : โครงการพพฒนาผลลตภพณฑฑหมภแดดเดชยวดรวยเศรษฐกลจ BCG

Snapshot C01-C06รายงานสรมปโครงการ

เพพพมชคองทางการขายทางออนไลนณ

สจญญากาศ

การถนอมอาหาร

การพอฒนาสพนคราและบรพการใหรมมมมลคคาสมง

การพอฒนาสพนคราและบรพการใหรมมมมลคคาสมง

การพอฒนาบรรจจภอณฑณ

การพอฒนาบรรจจภอณฑณ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพอฒนา : มากกวคา 3 เดดอน

อาหารปลอดภพย

   การแปรรมปอาหาร

ชชชอผลลตภพณฑฑ/บรลการ : หมมแดดเดมยว

รายละเอชยด : หมมแดดเดมยวบรรจจถจงสจญญากาศขนาด 200-250 กรอม

01 : รายละเอชยดผลลตภพนฑฑ/บรลการ

อาจารยฑบพญฑลต

4 คน 4 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดรตมอเดชอน (บาท)

03 : วพตถมประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสลนครา/บรลการ

06 : ผลลตภพณฑฑบรลการของทมานสรรางคมณคมาใหรกพบชมมชนไดรอยมางไร

05 : แผนธมรกลจ

08 : ชมองทางการขาย และความพรรอมออกสภมตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลอยเทคโนโลยมราชมงคลรอตนโกสพนทรณ

ต.วอดสนาโรง อ.นครชอยศรม จ.นครปฐม

04 : องคฑความรภร/เทคโนโลยช/นวพตกรรม

รมปกคอน รมปหลองรภปสลนครา/บรลการ

ออฟไลนฑ : SunDay @Sumrong

ออนไลนฑ : -

ความพรรอมออกสภมตลาด : พรรอมขาย หรดอขายแลรว

ลอกษณะธจรกพจของเราคดอการนนาผลพตภอณฑณทรองถพพนทมพมมอยมคแลรวคดอหมมแดดเดมยวมาทนาการแปรรมป
เพพพมมมลคคาโดยใชรเทคโนโลยมบรรจจภอณฑณสจญญากาศและทนาการปรอบเปลมพยนบรรจจภอณฑณใหรดมยพพง
ขขขน

นนาเทคโนโลยมมาปรอบใชรใหรเกพดประโยชนณ

สรรางความรมรใหรชจมชน

สรรางนวอตกรรมใหมคใหรกอบผลผลพต/ผลพตภอณฑณ/บรพการ

จจานวนรายไดร : 4,000
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PS65012234 : โครงการพพฒนาผลลตภพณฑฑปลาและหมภแดดเดชยวดรวยเศรษฐกลจ BCG

Snapshot C01-C06รายงานสรมปโครงการ

บรรจจภอณฑณสจญญากาศ

การถนอมอาหารแบบออกซพเจนตนพา

เพพพมชคองทางการขายแบบออนไลนณ

การพอฒนาสพนคราและบรพการใหรมมมมลคคาสมง

การพอฒนาสพนคราและบรพการใหรมมมมลคคาสมง

การพอฒนาบรรจจภอณฑณ

การพอฒนาบรรจจภอณฑณ

การยกระดอบมาตรฐานสพนคราและบรพการ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพอฒนา : มากกวคา 3 เดดอน

อาหารปลอดภพย

   การแปรรมปอาหาร

ชชชอผลลตภพณฑฑ/บรลการ : ปลาแดดเดมยว

รายละเอชยด : พอฒนาบรรจจภอณฑณและตราสตพตกเกอรณของ ปลาแดดเดมยวขนาด 250-500 

กรอม

01 : รายละเอชยดผลลตภพนฑฑ/บรลการ

อาจารยฑบพญฑลต

4 คน 4 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดรตมอเดชอน (บาท)

03 : วพตถมประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสลนครา/บรลการ

06 : ผลลตภพณฑฑบรลการของทมานสรรางคมณคมาใหรกพบชมมชนไดรอยมางไร

05 : แผนธมรกลจ

08 : ชมองทางการขาย และความพรรอมออกสภมตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลอยเทคโนโลยมราชมงคลรอตนโกสพนทรณ

ต.วอดสนาโรง อ.นครชอยศรม จ.นครปฐม

04 : องคฑความรภร/เทคโนโลยช/นวพตกรรม

รมปกคอน รมปหลองรภปสลนครา/บรลการ

ออฟไลนฑ : Sun Day @ Samrong

ออนไลนฑ : -

ความพรรอมออกสภมตลาด : พรรอมขาย หรดอขายแลรว

การพอฒนาผลพตภอณฑณทรองถพพนทมพมมอยมคแลรวคดอ ปลาแดดเดมยวมาทนาการแปรรมปแบบตากแหรง เพดพอ
เพพพมมมลคคาโดยใชรเทคโนโลยมการบรรจจแบบสจญญากาศเพดพอปรอบเปลมพยนบรรจจภอณฑณใหรดมยพพงขขขน

นนาเทคโนโลยมมาปรอบใชรใหรเกพดประโยชนณ

สรรางความรมรใหรชจมชน

สรรางนวอตกรรมใหมคใหรกอบผลผลพต/ผลพตภอณฑณ/บรพการ

จจานวนรายไดร : 4,000
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PS65007773 : การพพฒนาและยกระดพบไอตลมบรานศาลาดลน โฮมเมด

Snapshot C01-C06รายงานสรมปโครงการ

พอฒนาผลพตภอณฑณใหรมมคจณภาพและไดรมาตราฐาน

อบรมรมปแบบชคองทางการจอดจนาหนคาย

จอดหากลจคมคราทอขงในพดขนทมพ และใกลรเคมยง

การพอฒนาสพนคราและบรพการใหรมมมมลคคาสมง

การพอฒนาบรรจจภอณฑณ

การยกระดอบมาตรฐานสพนคราและบรพการ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพอฒนา : 2-3 เดดอน

อาหารปลอดภพย

   เทคโนโลยมการแปรรมปผลผลพตการเกษตร

ชชชอผลลตภพณฑฑ/บรลการ : ไอตพมโฮมเมด

รายละเอชยด : เปปนไอศครมมโฮมเมดคจณภาพดมไดรมากกวคา1รสชาตพใหรเลดอกเราคอดสรรวอตถจดพบ

คจณภาพดม เพดพอใหรไดรไอศครมมโฮมเมดทมพมมความพรมเมมพยม รสชาตพอรคอย หอมมอน นจคม ทมพสนาคอญ

สมตรของเราไอศครมมเขจมขรนผลพตสดใหมคสคงตรงถขงมดอลมกคราทจกครอขงและความเปปนโฮมเมดทมพ

ใชรวอตถจดพบแทร 100%

01 : รายละเอชยดผลลตภพนฑฑ/บรลการ

อาจารยฑบพญฑลต

4 คน 4 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดรตมอเดชอน (บาท)

03 : วพตถมประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสลนครา/บรลการ

06 : ผลลตภพณฑฑบรลการของทมานสรรางคมณคมาใหรกพบชมมชนไดรอยมางไร

05 : แผนธมรกลจ

08 : ชมองทางการขาย และความพรรอมออกสภมตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลอยเทคโนโลยมราชมงคลรอตนโกสพนทรณ

ต.มหาสวอสดพธ อ.พจทธมณฑล จ.นครปฐม

04 : องคฑความรภร/เทคโนโลยช/นวพตกรรม

รมปกคอน รมปหลองรภปสลนครา/บรลการ

ออฟไลนฑ : บรานศาลาดพนโฮมเมด

ออนไลนฑ : U2T มหาวพทยาลอยสมคตนาบล ตนาบลมหาสวอสดพธ

ความพรรอมออกสภมตลาด : พรรอมขายภายในเวลา 3 เดดอนขขขนไป

ทมพมาของวอตถจดพบผลพตภอณฑณ : รอบซดขอกลรวยตาก สรมโอ ซขพงเปปนผลผลพตจากเกษตรกรในทรองถพพน
เพดพอสรรางรายไดรใหรชาวบรานเพพพมขขขน 
สพนครา : ไอตพมโฮมเมด 
ขายใหรใคร :  นอกทคองเทมพยว / ประชาชนทอพวไป
ชคองทางการจนาหนคาย :
หนรารราน - รรานสพนคราชจมชน/ ของฝาก
แผนการพอฒนาผลพตภอณฑณ : ไอตพมโฮมเมด 
จจดแขจง : 
1. ใหรความสนาคอญการคอดสรรคอดเลดอกวอตถจดพบทมพสดใหมค 
2. ความสอมพอนธณทมพดมกอบลมกคราทอขงเกคาและใหมค 
3. เปปนไอศครมมทมพทนาจากวอตถจดพบ ทมพมมคจณภาพ โดยใหรคจณคคาทางโภชนาการไดรอยคางดม 
วพธมการสรคางรายไดร : ซดขอวอตถจดพบ นนามาผลพต และจอดจนาหนคายทอขงปลมกและสคง

คพดครนกระบวนการทนางานทมพงคายขขขน

ใชรผลผลพตทางการเกษตรใหรเกพดประโยชนณสมงสจด

นนาเทคโนโลยมมาปรอบใชรใหรเกพดประโยชนณ

เพพพมมมลคคาผลผลพต/ผลพตภอณฑณ/บรพการ

สรรางความรมรใหรชจมชน

จจานวนรายไดร : 15,000
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PS65008115 : การพพฒนาแบรนดฑผลลตภพณฑฑ ไอตลมโฮมเมดบรานศาลาดลน

Snapshot C01-C06รายงานสรมปโครงการ

พอฒนาบรรจจภอณฑณใหรมมคจณภาพและไดรมาตราฐาน

อบรมรมปแบบชคองทางการจอดจนาหนคาย

จอดหากลจคมคราทอขงในพดขนทมพ และใกลรเคมยง

การพอฒนาสพนคราและบรพการใหรมมมมลคคาสมง

การพอฒนาบรรจจภอณฑณ

การยกระดอบมาตรฐานสพนคราและบรพการ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพอฒนา : 2-3 เดดอน

อาหารปลอดภพย

   เทคโนโลยมการแปรรมปผลผลพตการเกษตร

ชชชอผลลตภพณฑฑ/บรลการ : บรรจจภอณฑณไอตพม

รายละเอชยด : เปปนบรรจจภอณฑณทมพสดพอสารใหรกอบผมรบรพโภคเหจนคจณสมบอตพทมพเดคนชอด สมสอนสวยงาม 

โดดเดคน ยคอยสลายไดรดม ลดขยะ

01 : รายละเอชยดผลลตภพนฑฑ/บรลการ

อาจารยฑบพญฑลต

4 คน 4 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดรตมอเดชอน (บาท)

03 : วพตถมประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสลนครา/บรลการ

06 : ผลลตภพณฑฑบรลการของทมานสรรางคมณคมาใหรกพบชมมชนไดรอยมางไร

05 : แผนธมรกลจ

08 : ชมองทางการขาย และความพรรอมออกสภมตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลอยเทคโนโลยมราชมงคลรอตนโกสพนทรณ

ต.มหาสวอสดพธ อ.พจทธมณฑล จ.นครปฐม

04 : องคฑความรภร/เทคโนโลยช/นวพตกรรม

รมปกคอน รมปหลองรภปสลนครา/บรลการ

ออฟไลนฑ : บรานศาลาดพนโฮมเมด

ออนไลนฑ : U2T มหาวพทยาลอยสมคตนาบล ตนาบลมหาสวอสดพธ

ความพรรอมออกสภมตลาด : พรรอมขายภายในเวลา 3 เดดอนขขขนไป

ทมพมาของวอตถจดพบผลพตภอณฑณ : ออกแบบบรรจจภอณฑณใหรสวยงาม ลดการใชรพลาสตพกใหรหอนมาใชร
เปปนบรรจจภอณฑณแบบธรมขาตพแทน สามารถยคอยสลายไดรงคาย 
สพนครา : บรรจจภอณฑณไอตพม
ขายใหรใคร : นอกทคองเทมพยว / ประชาชนทอพวไป
ชคองทางการจนาหนคาย :
1. หนรารราน - รรานสพนคราชจมชน/ของฝาก
แผนการพอฒนาผลพตภอณฑณ : บรรจจภอณฑณไอตพม
จจดแขจง : 
1. สามารถเขราถขงผมรบรพโภคไดรทจกเพศทจกวอย และสดพอถขงเอกลอกษณณของชจมชน
2 .มมการออกแบบบรรจจภอณฑณทมพสวยงาม นคาใชร ความทอนสมอย
วพธมการสรคางรายไดร : ซดขอวอตถจดพบ นนามาผลพต และจอดจนาหนคายทอขงปลมกและสคง

คพดครนกระบวนการทนางานทมพงคายขขขน

ใชรผลผลพตทางการเกษตรใหรเกพดประโยชนณสมงสจด

นนาเทคโนโลยมมาปรอบใชรใหรเกพดประโยชนณ

เพพพมมมลคคาผลผลพต/ผลพตภอณฑณ/บรพการ

สรรางความรมรใหรชจมชน

จจานวนรายไดร : 10,000
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PS65014502 : ยกระดพบสลนคราทรองถลชนตจาบลศาลายาสภมตลาดดลจลทพล

Snapshot C01-C06รายงานสรมปโครงการ

ถคายวมดพโอประวอตพความเปปนมาของกลจคมแมคบรานเกษตรกรแปรรมปสมจนไพรศาลายา

ใชรเครดพองมดอในการตอดตคอ เรมยบเรมยงเรดพองราวลนาดอบเหตจการณณตคางๆ

ใชรเครดพองมดอตคางๆ บนโลกออนไลนณถคายทอดเรดพองเลคานอขนออกไปสมคกลจคมลมกคราทมพมากขขขน

ถคายทอดเทคโนโลยมการผลพตและบรพการ

การพอฒนาสพนคราและบรพการใหรมมมมลคคาสมง

การยกระดอบมาตรฐานสพนคราและบรพการ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพอฒนา : 2-3 เดดอน

อาหารปลอดภพย

   การใชรปรพมาณสารอาหารทมพเหมาะสมตคอสจขภาพ

ชชชอผลลตภพณฑฑ/บรลการ : ผลพตภอณฑณเสรพมอาหารนนขากระชายดนาผสมสมจนไพร

รายละเอชยด : มมสรรพคจณลดอาการปวดเมดพอยเนดขอตอว ปวดตามขรอ เขคา นอนไมคหลอบ แกร

ปปญหาเรดพองระบบขอบถคาย รพดสมดวงทวาร บนารจงผพวพรรณ ชควยเรดพองการปรอบฮอรณโมนในรคาง

กาย

01 : รายละเอชยดผลลตภพนฑฑ/บรลการ

อาจารยฑบพญฑลต

4 คน 4 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดรตมอเดชอน (บาท)

03 : วพตถมประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสลนครา/บรลการ

06 : ผลลตภพณฑฑบรลการของทมานสรรางคมณคมาใหรกพบชมมชนไดรอยมางไร

05 : แผนธมรกลจ

08 : ชมองทางการขาย และความพรรอมออกสภมตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลอยเทคโนโลยมราชมงคลรอตนโกสพนทรณ

ต.ศาลายา อ.พจทธมณฑล จ.นครปฐม

04 : องคฑความรภร/เทคโนโลยช/นวพตกรรม

รมปกคอน รมปหลองรภปสลนครา/บรลการ

ออฟไลนฑ : แมคบรานเกษตรกรแปรรมปสมจนไพรศาลายา

ออนไลนฑ : นนขาสมจนไพรแปรรมปและผลพตภอณฑณเสรพม อาหารตราวอนเพจญ จรสอมฤทธพธ

ความพรรอมออกสภมตลาด : พรรอมขาย หรดอขายแลรว

Customer Segment กลจคมลมกคราสควนใหญค คดอ ผมรทมพอาศอยในภาคกลาง ไมคจนากอดเพศ ชควงอายจ
ตอขงแตค 30 ปปขขขนไป ทมพตรองการดมแลสจขภาพรคางกายดรวยผลพตภอณฑณจากธรรมชาตพกลจคมนอกทคอง
เทมพยวหรดอชาวตคางชาตพทมพชดพนชอบในรสชาตพของนนขาสมจนไพร

Customer relationships ทางกลจคมมมการตพดตามผลหลองจากทมพลมกคราไดรซดขอนนขาสมจนไพรไปรอบ
ประทานวคาหลองจากดดพมนนขาสมจนไพรไดรผลเปปนอยคางไร ผลตอบรอบจากลมกคราดมหรดอไมค และนนาผล
การตอบรอบทมพไดรมารมวพวสพนคราผคานทางเพจ Facebook นนขาสมจนไพรแปรรมปและผลพตภอณฑณเสรพม
อาหาร ตราวอนเพจญ จรสอมฤทธพธ พรรอมทอขงเสนอโปรโมชอพนในแตคละเดดอน/โปรโมชอพนชควงเทศกาล
สนาคอญใหรลมกคราดรวย

Channels
1. จอดจนาหนคายผคานชคองทางออนไลนณ ผคานเพจ Facebook นนขาสมจนไพรแปรรมปและผลพตภอณฑณ
เสรพมอาหาร 
ตราวอนเพจญ จรสอมฤทธพธ ชคองทางผคาน Line: Sarochan เบอรณโทรศอพทณ092-5936262 
2. สถานทมพตอขงกลจคมแมคบรานเกษตรกรแปรรมปสมจนไพรศาลายา 140/1 หมมค 5 ต.ศาลายา อ.พจทธ
มณฑล 
จ.นครปฐม
3. เวจบไซตณOtoptoday.com ของกรมพอฒนาชจมชน

ใชรผลผลพตทางการเกษตรใหรเกพดประโยชนณสมงสจด

เพพพมมมลคคาผลผลพต/ผลพตภอณฑณ/บรพการ

มมสจขภาพดมขขขน ลดโอกาสเกพดการเจจบปปวย

สรรางงานสรรางอาชมพ

สรรางนวอตกรรมใหมคใหรกอบผลผลพต/ผลพตภอณฑณ/บรพการ

จจานวนรายไดร : 20,000
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PS65014513 : ยกระดพบสลนคราทรองถลชนตจาบลศาลายาสภมตลาดดลจลทพล

Snapshot C01-C06รายงานสรมปโครงการ

โปรแกรมชควยออกแบบผลพตภอณฑณ

ภาพถคาย 3 มพตพ เสมดอนจรพง

เทคโนโลยมการผลพต

การสคงเสรพมการขายและการตลาด

การพอฒนาสพนคราและบรพการใหรมมมมลคคาสมง

การยกระดอบมาตรฐานสพนคราและบรพการ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพอฒนา : นรอยกวคา 1 เดดอน

เศรษฐกลจสรรางสรรคฑจากภภมลปปญญาและวพฒนธรรมทรองถลชน

   เทคโนโลยมการออกแบบผลพตภอณฑณ

ชชชอผลลตภพณฑฑ/บรลการ : ครอบพระธาตจมงคลศพลปป

รายละเอชยด : ครอบแกรวพระธาตจ ครอบพระพจทธรมป และงานเบญจรงคณใชรงานทอพวไป ใชร

เทคนพคการขขขนรมปดรวยพพมพณซพลพโคนเพดพอใหรไดรลวดลายทมพละเอมยดอคอน มมลอกษณะเปปนงานนมนตนพา

นมนสมงและลอยตอว แลรวจขงเขมยนเบญจรงคณบางสควน ผสมผสานเทคนพคงานเซรามพค รวมถขง

การใชรวอสดจหลายประเภท เชคน ไมร

01 : รายละเอชยดผลลตภพนฑฑ/บรลการ

อาจารยฑบพญฑลต

4 คน 4 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดรตมอเดชอน (บาท)

03 : วพตถมประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสลนครา/บรลการ

06 : ผลลตภพณฑฑบรลการของทมานสรรางคมณคมาใหรกพบชมมชนไดรอยมางไร

05 : แผนธมรกลจ

08 : ชมองทางการขาย และความพรรอมออกสภมตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลอยเทคโนโลยมราชมงคลรอตนโกสพนทรณ

ต.ศาลายา อ.พจทธมณฑล จ.นครปฐม

04 : องคฑความรภร/เทคโนโลยช/นวพตกรรม

รมปกคอน รมปหลองรภปสลนครา/บรลการ

ออฟไลนฑ : มงคลศพลปป ครอบแกรว งานฝปมดอ

ออนไลนฑ : มงคลศพลปปครอบแกรวพระธาตจฯ

ความพรรอมออกสภมตลาด : พรรอมขาย หรดอขายแลรว

Customer Segment กลจคมลมกคราทมพชดพนชอบงานศพลปะภมมพปปญญาทมพงดงามของไทย
Customer relationships มมการตพดตคอสดพอสารระหวคางลมกคราทมพสนใจสอบถามผคานชคองทางออ
นไลนณตคางๆ
Channels จอดจนาหนคายผคานชคองทางออนไลนณ
Value Propositions มมสพนคราหลากหลายรมปแบบและวอสดจ

เพพพมมมลคคาผลผลพต/ผลพตภอณฑณ/บรพการ

ลดเวลาในการสรรางผลผลพตเพดพอจอดจนาหนคายสพนครา / บรพการ

สคงเสรพมและสนอบสนจนการทคองเทมพยวชจมชน

จจานวนรายไดร : 100,000
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PS65012786 : โครงการขพบเคลชชอนเศรษฐกลจและสพงคมฐานรากหลพงโควลดดรวยเศรษฐกลจ BCG : การเสรลม

สรรางวลถชเกษตรปลอดภพยยมคใหมม เพชชอการพพฒนาสลนคราและบรลการ พชรนทชชตจาบลมาบแค อ.เมชองนครปฐม จ.

นครปฐม

Snapshot C01-C06รายงานสรมปโครงการ

ทนาวพดมโอโปรโมทสพนคราเพดพอจนาหนคายผคานชคองทางออนไลนณ

ออกแบบโลโกรสพนคราเพดพอใหรสพนคราเปปนทมพนคาสนใจ

เครดพองแปรรมปอาหาร

การพอฒนาสพนคราและบรพการใหรมมมมลคคาสมง

การพอฒนาบรรจจภอณฑณ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพอฒนา : 2-3 เดดอน

อาหารปลอดภพย

   การออกแบบและพอฒนาผลพตภอณฑณ

ชชชอผลลตภพณฑฑ/บรลการ : นนขาพรพกเจ๊พร

รายละเอชยด : ผลพตภอณฑณนนาพรพก มมนนขาพรพกตาแดง นนขาพรพกนรก มมการดอดแปลกนนขาพรพกใหรมม

ความหลากหลายรสชาตพ เผจด หวาน และยองสามารถนนามาแระกอบอาการไดรอมกดรวย สามารถ

ทานไดรทจกเพศทจกวอย

01 : รายละเอชยดผลลตภพนฑฑ/บรลการ

อาจารยฑบพญฑลต

5 คน 5 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดรตมอเดชอน (บาท)

03 : วพตถมประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสลนครา/บรลการ

06 : ผลลตภพณฑฑบรลการของทมานสรรางคมณคมาใหรกพบชมมชนไดรอยมางไร

05 : แผนธมรกลจ

08 : ชมองทางการขาย และความพรรอมออกสภมตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลอยเทคโนโลยมราชมงคลรอตนโกสพนทรณ

ต.มาบแค อ.เมดองนครปฐม จ.นครปฐม

04 : องคฑความรภร/เทคโนโลยช/นวพตกรรม

รมปกคอน รมปหลองรภปสลนครา/บรลการ

ออฟไลนฑ : นนขาพรพกเจ๊พร

ออนไลนฑ : นนขาพรพกเจ๊พร

ความพรรอมออกสภมตลาด : พรรอมขาย หรดอขายแลรว

ทมพมาของวอตถจดพบ/ผลพตภอณฑณ/บรพการ 
- ผลพตภอณฑณนนขาพรพก ทางทมมงานตนาบลมาบแคมมความคพดเหจนทมพจะพอฒนานนขาพรพกใหรมมความ
หลากหลาย ปกตพแลรวทอพวไปจะเหจนมมนนขาพรพกตาแดง นนขาพรพกนรก ในสควนนมขคพดวคาจะดอดแปลก
นนขาพรพกใหรมมความหลากหลายรสชาตพ เผจด ออกแบบหวาน  และยองสามารถทนามาประกอบอาหาร
ไดร เชคน นนขามาแกง หรดอ ยนา ไดร และใหรเปปนทมพตพดปากของผมรทมพไดรมาซดขอสพนครา และจะทนาการพอฒนา
บรรจจภอณฑณใหรมมความทอนสมอยสะดวกตคอการใชรงคายและพกพาไดรสะดวก เชคน สะดวกตคอการขน
สคงตคางจองหวอด
ผลพตภอณฑณ/บรพการ 
- นนขาพรพกเจ๊พร
กลจคมเปปาหมาย
- ทจกเพศ ทจกวอย อายจ 10 ปปขขขนไป
- ทรองถพพน ชจมชน
ชคองทางการจอดจนาหนคาย/การทนาการตลาด
- Facebook 
- ตลาดนอด
- รรานคราทอพวไป
แผนการพอฒนาผลพตภอณฑณบรพการ
- ออกแบบโลโกรสพนคราเพดพอใหรสพนคราเปปนทมพนคาสนใจ                                     

ใชรผลผลพตทางการเกษตรใหรเกพดประโยชนณสมงสจด

เพพพมมมลคคาผลผลพต/ผลพตภอณฑณ/บรพการ

สรรางงานสรรางอาชมพ

สรรางนวอตกรรมใหมคใหรกอบผลผลพต/ผลพตภอณฑณ/บรพการ

จจานวนรายไดร : 60,000
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PS65012871 : โครงการขพบเคลชชอนเศรษฐกลจและสพงคมฐานรากหลพงโควลดดรวยเศรษฐกลจ BCG : การเสรลม

สรรางวลถชเกษตรปลอดภพยยมคใหมม เพชชอการพพฒนาสลนคราและบรลการ พชรนทชชตจาบลมาบแค อ.เมชองนครปฐม จ.

นครปฐม

Snapshot C01-C06รายงานสรมปโครงการ

ทนาวพดมโอโปรโมทสพนคราเพดพอจนาหนคายผคานชคองทางออนไลนณ

ออกแบบโลโกรสพนคราเพดพอใหรสพนคราเปปนทมพนคาสนใจ

เครดพองแปรรมปอาหาร

การพอฒนาสพนคราและบรพการใหรมมมมลคคาสมง

การพอฒนาบรรจจภอณฑณ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพอฒนา : 2-3 เดดอน

อาหารปลอดภพย

   การออกแบบและพอฒนาผลพตภอณฑณ

ชชชอผลลตภพณฑฑ/บรลการ : เพจญแคปหมมกรอบ

รายละเอชยด : การนนาชพขนสควนของหมมทมพเปปนเศษหนอง เศษแคป นนามาแปรรมปเปปนแคปหมม เชคน 

กากหมม แคปหมม แคปกระจก และสามารถนนามาประกอบอาหารไดร สามารถทานไดรทจกเพศทจก

วอย

01 : รายละเอชยดผลลตภพนฑฑ/บรลการ

อาจารยฑบพญฑลต

5 คน 5 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดรตมอเดชอน (บาท)

03 : วพตถมประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสลนครา/บรลการ

06 : ผลลตภพณฑฑบรลการของทมานสรรางคมณคมาใหรกพบชมมชนไดรอยมางไร

05 : แผนธมรกลจ

08 : ชมองทางการขาย และความพรรอมออกสภมตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลอยเทคโนโลยมราชมงคลรอตนโกสพนทรณ

ต.มาบแค อ.เมดองนครปฐม จ.นครปฐม

04 : องคฑความรภร/เทคโนโลยช/นวพตกรรม

รมปกคอน รมปหลองรภปสลนครา/บรลการ

ออฟไลนฑ : เพจญแคปหมมกรอบ

ออนไลนฑ : เพจญแคปหมมกรอบ

ความพรรอมออกสภมตลาด : พรรอมขาย หรดอขายแลรว

ทมพมาของวอตถจดพบ/ผลพตภอณฑณ/บรพการ 
- เนดพองจากในตนาบลมาบแคไดรมมการสคงออกเนดขอหมมเปปนจนานวนมาก ทางทมมงานตนาบลมาบแค
ไดรสนารวจวคา ไดรมมการนนาชพขนสควนของหมมทมพเปปนเศษหนองนนามาแปรรมปเปปนแคปหมม เชคน กากหมม แค
ปหมม แคปกระจก สควนแคปหมมทมพไดรทนาการแปรรมปแลรวจะมมนนขามอนหมมทมพเหลดอ สามารถนนามาใชรใน
ครอวเรดอนไดร และชควยลดรายจคายในการไปซดขอนนขามอนพดชทอพวไปทมพมมราคาแพงไดร
ผลพตภอณฑณ/บรพการ 
- เพจญแคปหมมกรอบ
กลจคมเปปาหมาย
- ทจกเพศ ทจกวอย อายจ 10 ปปขขขนไป 
- ทรองถพพน ชจมชน
ชคองทางการจอดจนาหนคาย/การทนาการตลาด
- Facebook 
- ตลาดนอด
- รรานคราทอพวไป
แผนการพอฒนาผลพตภอณฑณบรพการ
- ออกแบบโลโกรสพนคราเพดพอใหรสพนคราเปปนทมพนคาสนใจ                                     
- เครดพองแปรรมปอาหารทมพทอนสมอย                                            
- ทนาวมดมโอโปรโมทสพนคราขขขนขายผคานชคองทางออนไลนณ        

เพพพมมมลคคาผลผลพต/ผลพตภอณฑณ/บรพการ

สรรางงานสรรางอาชมพ

สรรางนวอตกรรมใหมคใหรกอบผลผลพต/ผลพตภอณฑณ/บรพการ

จจานวนรายไดร : 21,600
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PS65008367 : โครงการเพลชมมภลคมาผลลตภพณฑฑชมมชนเชลงสรรางสรรคฑตจาบลกระทมมมลรม

Snapshot C01-C06รายงานสรมปโครงการ

คพดครนสควนผสมของนนขายาทนาความสะอาด

ใชรนนขาหมอกจจลพนทรมยณจากมะกรมด

ทนาความสะอาดอเนกประสงคณ

การพอฒนาสพนคราและบรพการใหรมมมมลคคาสมง

การพอฒนาสพนคราและบรพการใหรมมมมลคคาสมง

การพอฒนาบรรจจภอณฑณ

การพอฒนาบรรจจภอณฑณ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพอฒนา : 2-3 เดดอน

เศรษฐกลจสรรางสรรคฑจากภภมลปปญญาและวพฒนธรรมทรองถลชน

   เทคโนโลยมการออกแบบบรรจจภอณฑณ

ชชชอผลลตภพณฑฑ/บรลการ : นนขายาทนาความสะอาดอเนกประสงคณ

รายละเอชยด : นนขายาทนาความสะอาดอเนกประสงคณใชรลรางหรองนนขา ซอกผราใหรขาว ทนาความสะอาด

กระจกไดร

01 : รายละเอชยดผลลตภพนฑฑ/บรลการ

อาจารยฑบพญฑลต

4 คน 4 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดรตมอเดชอน (บาท)

03 : วพตถมประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสลนครา/บรลการ

06 : ผลลตภพณฑฑบรลการของทมานสรรางคมณคมาใหรกพบชมมชนไดรอยมางไร

05 : แผนธมรกลจ

08 : ชมองทางการขาย และความพรรอมออกสภมตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลอยเทคโนโลยมราชมงคลรอตนโกสพนทรณ

ต.กระทจคมลรม อ.สามพราน จ.นครปฐม

04 : องคฑความรภร/เทคโนโลยช/นวพตกรรม

รมปกคอน รมปหลองรภปสลนครา/บรลการ

ออฟไลนฑ : เกลมขยงกพตก นนขายาทนาความสะอาดอเนกประสงคณ

ออนไลนฑ : U2T For BCG by กระทจคมลรม

ความพรรอมออกสภมตลาด : พรรอมขาย หรดอขายแลรว

จอดทนาแบบธจรกพจแบบ Business Model Canvas ของผลพตภอณฑณนนขายาทนาความสะอาด
อเนกประสงคณ

ใชรผลผลพตทางการเกษตรใหรเกพดประโยชนณสมงสจด

เพพพมมมลคคาผลผลพต/ผลพตภอณฑณ/บรพการ

สคงเสรพมและสนอบสนจนการทคองเทมพยวชจมชน

สรรางงานสรรางอาชมพ

จจานวนรายไดร : 1,600

หนรา 42 / 163



PS65008529 : โครงการเพลชมมภลคมาผลลตภพณฑฑชมมชนเชลงสรรางสรรคฑตจาบลกระทมมมลรม

Snapshot C01-C06รายงานสรมปโครงการ

เพพพมมมลคคาใหรกอบสพนครา

เทคโนโลยมการยดดอายจของผลมะมควงหาวมะนาวโหค

ออกแบบโลโกรใหรกอบผมรประกอบการ

การพอฒนาบรรจจภอณฑณ

การพอฒนาบรรจจภอณฑณ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพอฒนา : 2-3 เดดอน

อาหารปลอดภพย

   การออกแบบและพอฒนาผลพตภอณฑณ

ชชชอผลลตภพณฑฑ/บรลการ : นนขามะมควงหาวมะนาวโหค

รายละเอชยด : นนขามะมควงหาวมะนาวโหค เปปนเครดพองดดพมแนวสจขภาพสมจนไพรทมพมมประโยชนณและมม

สรรพคจณทางยา

01 : รายละเอชยดผลลตภพนฑฑ/บรลการ

อาจารยฑบพญฑลต

4 คน 4 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดรตมอเดชอน (บาท)

03 : วพตถมประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสลนครา/บรลการ

06 : ผลลตภพณฑฑบรลการของทมานสรรางคมณคมาใหรกพบชมมชนไดรอยมางไร

05 : แผนธมรกลจ

08 : ชมองทางการขาย และความพรรอมออกสภมตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลอยเทคโนโลยมราชมงคลรอตนโกสพนทรณ

ต.กระทจคมลรม อ.สามพราน จ.นครปฐม

04 : องคฑความรภร/เทคโนโลยช/นวพตกรรม

รมปกคอน รมปหลองรภปสลนครา/บรลการ

ออฟไลนฑ : นนขามะมควงหาวมะนาวโหค สวนคจณหญพง

ออนไลนฑ : U2T for BCG by กระทจคมลรม

ความพรรอมออกสภมตลาด : พรรอมขาย หรดอขายแลรว

ทนาแผนธจรกพจแบบ Business Model Canvas สนาหรอบผลพตภอณฑณ นนขามะมควงหาวมะนาวโหค

ใชรผลผลพตทางการเกษตรใหรเกพดประโยชนณสมงสจด

เพพพมมมลคคาผลผลพต/ผลพตภอณฑณ/บรพการ

มมสจขภาพดมขขขน ลดโอกาสเกพดการเจจบปปวย

สคงเสรพมและสนอบสนจนการทคองเทมพยวชจมชน

สรรางความรมรใหรชจมชน

จจานวนรายไดร : 5,000

หนรา 43 / 163



PS65015928 : มะพรราวแกรว 7 สชมณชจลนดา

Snapshot C01-C06รายงานสรมปโครงการ

การนนาเอาสมธรรมชาตพจากพดชพรรณทมพหาไดรในทรองถพพน มาแตคงเตพมสมสอนใหรสวยงาม ใหรนคารอบ

ประทานยพพงขขขน

การปอกเปลดอกมะพรราวใหรรวดเรจว

การขมดและปาดเนดขอมะพรราว

การพอฒนาสพนคราและบรพการใหรมมมมลคคาสมง

การพอฒนาสพนคราและบรพการใหรมมมมลคคาสมง

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพอฒนา : 2-3 เดดอน

อาหารปลอดภพย

   การแปรรมปอาหาร

ชชชอผลลตภพณฑฑ/บรลการ : มะพรราวแกรว 7 สมมณมจพนดา

รายละเอชยด : มะพรราวแกรว 7 สมมณมจพนดา ทนามาจากมะพรราวนนขาหอมทขนทขก โดยใชรเนดขอ

มะพรราว นนขามะพรราว และนนขาตาลทราย กวนจนกวคาจะแหรง เพพพมสมสอนใหรนคารอบประทานโดยใชรสม

จากธรรมชาตพทอขง 7 สมหาไดรจากในทรองถพพน ซขพงแตคละสมนอขนจะใหรคจณคคาและประโยชนณทางอาหาร

ทมพแตกตคางกอน

01 : รายละเอชยดผลลตภพนฑฑ/บรลการ

อาจารยฑบพญฑลต

4 คน 4 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดรตมอเดชอน (บาท)

03 : วพตถมประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสลนครา/บรลการ

06 : ผลลตภพณฑฑบรลการของทมานสรรางคมณคมาใหรกพบชมมชนไดรอยมางไร

05 : แผนธมรกลจ

08 : ชมองทางการขาย และความพรรอมออกสภมตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลอยเทคโนโลยมราชมงคลรอตนโกสพนทรณ

ต.คลองจพนดา อ.สามพราน จ.นครปฐม

04 : องคฑความรภร/เทคโนโลยช/นวพตกรรม

รมปกคอน รมปหลองรภปสลนครา/บรลการ

ออฟไลนฑ : รรานลจงเจดอ คลองจพนดา

ออนไลนฑ :  ๊U2T คลองจพนดา

ความพรรอมออกสภมตลาด : พรรอมขาย หรดอขายแลรว

ตนาบลคลองจพนดามมมะพรราวนนขาหอมเปปนจนานวนมากเพดพอเพพพมมมลคคาใหรกอบสพนคราจขงทนาการแปรรมป
เปปนมะพรราวแกรวและเพพพมสมสอนใหรนคารอบประทานโดยใชรสมจากธรรมชาตพทอขง7สมทมพหาไดรจากในชจมชน 
ทนาการตลาดคดอมมการขายทอขงทางออนไลนณและออฟไลนณ โดยมมกลจคมลมกคราเปปนกลจคนคนทมพสนใจ 
วางจนาหนคายทมพหนรารรานของคนในชจมชน คลองจพนดา

สรรางความรมรใหรชจมชน

สรรางงานสรรางอาชมพ

สรรางรายไดรใหรชจมชน

จจานวนรายไดร : 4,500

หนรา 44 / 163



PS65016014 : ตรนพพนธมฑมะพรรางนจราหอมคลองจลนดา

Snapshot C01-C06รายงานสรมปโครงการ

ระบบควบคจมสปรพงเกอรณ

เครดพองพคนยามอเตอรณไฟฟปา

เครดพองตอขงเวลารดนนขาออตโนมอตพ

การพอฒนาสพนคราและบรพการใหรมมมมลคคาสมง

การพอฒนาสพนคราและบรพการใหรมมมมลคคาสมง

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพอฒนา : นรอยกวคา 1 เดดอน

เกษตรปลอดภพย

   การควบคจมแสงและความรรอน

ชชชอผลลตภพณฑฑ/บรลการ : ตรนพอนธจณมะพรราวนนขาหอมคลองจพนดา

รายละเอชยด : ตรนพอนธจณมะพรราวนนขาหอมคลองจพนดา คอดจากมะพรราวแกคคลอนนนขา ลอกษณะ

สมบมรณณ ไมคมมโรคหรดอแมลงทนาลาย ซขพงมมลอกษณะเดคนคดอ ลมกขนาดกนาลองดม เนดขอหนา นนขาเยอะ 

ผลดก รสชาตพหวานหอม ใหรผลผลพตดกอยคางตคอเนดพอง

01 : รายละเอชยดผลลตภพนฑฑ/บรลการ

อาจารยฑบพญฑลต

4 คน 4 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดรตมอเดชอน (บาท)

03 : วพตถมประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสลนครา/บรลการ

06 : ผลลตภพณฑฑบรลการของทมานสรรางคมณคมาใหรกพบชมมชนไดรอยมางไร

05 : แผนธมรกลจ

08 : ชมองทางการขาย และความพรรอมออกสภมตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลอยเทคโนโลยมราชมงคลรอตนโกสพนทรณ

ต.คลองจพนดา อ.สามพราน จ.นครปฐม

04 : องคฑความรภร/เทคโนโลยช/นวพตกรรม

รมปกคอน รมปหลองรภปสลนครา/บรลการ

ออฟไลนฑ : นกพอนธจณมะพรราวนนขาหอม  คลองจพนดา

ออนไลนฑ :  ๊U2T คลองจพนดา

ความพรรอมออกสภมตลาด : พรรอมขาย หรดอขายแลรว

ตนาบลคลองจพนดามมมะพรราวนนขาหอมเปปนจนานวนมาก ซขพงมะพรราวนนขาหอมคลองจพนดานอขนมมชดพอ
เสมยง เปปนทมพรมรจอก ผลดก นนขาหอมหวาน เนดขอหนา เพดพอเพพพมมมลคคาใหรกอบสพนครา จขงทนาการตลาดคดอมม
การขายทอขงทางออนไลนณและออฟไลนณ โดยมมกลจคมลมกคราเปปนกลจคนคนทมพสนใจและเกษตรกร จอดรมป
ภาพใหรสวยงานดรวยตอนพอนธณ จทมพมมความสมบมรณณเตจมทมพ และกลคองบรรจจสนาหรอบการขนสคง
ทางบรพษอทขนสคง จอดทนาโปรโมทในงานของมหาวพทยาลอยตรนสองกอด (มหาวพทยาลอยเทคโนโลยมราช
มงคลรอตนโกสพนทรณ) งาน RMUTR  U2T market และอดพนๆ

ใชรผลผลพตทางการเกษตรใหรเกพดประโยชนณสมงสจด

เพพพมมมลคคาผลผลพต/ผลพตภอณฑณ/บรพการ

สรรางงานสรรางอาชมพ

สรรางรายไดรใหรชจมชน

จจานวนรายไดร : 20,000

หนรา 45 / 163



PS65008196 : การจพดการนจราดรวยพลพงงานสะอาด

Snapshot C01-C06รายงานสรมปโครงการ

ใชรเทคโนโลยมพลองงานสะอาดมาใชรในการจอดการนนขาเพดพอการประหยอดพลองงาน

-

-

ถคายทอดเทคโนโลยมการผลพตและบรพการ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพอฒนา : 2-3 เดดอน

เศรษฐกลจหมมนเวชยนลดการใชรพลพงงานเนรนนจากลพบมาใชรใหมม

   Repurpose (การเปลมพยนวอตถจประสงคณการใชรงาน)

ชชชอผลลตภพณฑฑ/บรลการ : การจอดการนนขาดรวยพลองงานสะอาด

รายละเอชยด : สรรางระบบการใชรพลองงานสะอาดมาบรพหารจอดการนนขาเพดพอลดตรนทจนจากคคา

ไฟฟปาพดขนฐานหรดออาจจะใชรแหลคงพลองงานจากนนขามอนปรอบเปลมพยนมาใชรพลองงานสะอาดแทน

01 : รายละเอชยดผลลตภพนฑฑ/บรลการ

อาจารยฑบพญฑลต

4 คน 4 คน 3 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดรตมอเดชอน (บาท)

03 : วพตถมประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสลนครา/บรลการ

06 : ผลลตภพณฑฑบรลการของทมานสรรางคมณคมาใหรกพบชมมชนไดรอยมางไร

05 : แผนธมรกลจ

08 : ชมองทางการขาย และความพรรอมออกสภมตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลอยเทคโนโลยมราชมงคลรอตนโกสพนทรณ

ต.คลองใหมค อ.สามพราน จ.นครปฐม

04 : องคฑความรภร/เทคโนโลยช/นวพตกรรม

รมปกคอน รมปหลองรภปสลนครา/บรลการ

ออฟไลนฑ : ไมคมม

ออนไลนฑ : ยองไมคมม

ความพรรอมออกสภมตลาด : พรรอมขายภายในเวลา 3 เดดอนขขขนไป

การพอฒนานนาพลองงานสะอาดมาทนาการบรพหารจอดการนนขาเพดพอลดตรนทจนในการใชรพลองงานจาก
ไฟฟปาในโครงขคายหรดอจากพลองงานนนขามอน

นนาเทคโนโลยมมาปรอบใชรใหรเกพดประโยชนณ

เพพพมมมลคคาผลผลพต/ผลพตภอณฑณ/บรพการ

สรรางความรมรใหรชจมชน

สรรางนวอตกรรมใหมคใหรกอบผลผลพต/ผลพตภอณฑณ/บรพการ

จจานวนรายไดร : 5,000

หนรา 46 / 163



PS65011869 : โครงการพพฒนาการตรวจวพดนจราเพชชอการเกษตรสมพยใหมมในชมมชน

Snapshot C01-C06รายงานสรมปโครงการ

เทคโนโลยมการวอดและการแสดงผลคจณภาพนนขา

-

-

ถคายทอดเทคโนโลยมการผลพตและบรพการ

การยกระดอบมาตรฐานสพนคราและบรพการ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพอฒนา : มากกวคา 3 เดดอน

เกษตรปลอดภพย

   ระบบตรวจวอดความชดขนในดพน

ชชชอผลลตภพณฑฑ/บรลการ : ชจจดตรวจวอดนนขาเพดพอการเกษตรสมอยใหมค

รายละเอชยด : เปปนชจดทมพใชรในการตรวจวอดนนขาเพดพอการเกษตรสมอยใหมค เพดพอทราบถขงคจณภาพ

ของนนขาทมพเหมาะสมกอบการเกษตรในทรองถพพน

01 : รายละเอชยดผลลตภพนฑฑ/บรลการ

อาจารยฑบพญฑลต

4 คน 4 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดรตมอเดชอน (บาท)

03 : วพตถมประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสลนครา/บรลการ

06 : ผลลตภพณฑฑบรลการของทมานสรรางคมณคมาใหรกพบชมมชนไดรอยมางไร

05 : แผนธมรกลจ

08 : ชมองทางการขาย และความพรรอมออกสภมตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลอยเทคโนโลยมราชมงคลรอตนโกสพนทรณ

ต.คลองใหมค อ.สามพราน จ.นครปฐม

04 : องคฑความรภร/เทคโนโลยช/นวพตกรรม

รมปกคอน รมปหลองรภปสลนครา/บรลการ

ออฟไลนฑ : ไมคมม

ออนไลนฑ : ไมคมม

ความพรรอมออกสภมตลาด : พรรอมขายภายในเวลา 3 เดดอนขขขนไป

ผลพตชจดทดสอบคจณภาพนนขาแบบพกพา เพดพอการตรวจสอบคจณภาพนนขาเพดพอใชรในการเกษตร
ภายในทรองถพพน

คพดครนกระบวนการทนางานทมพงคายขขขน

นนาเทคโนโลยมมาปรอบใชรใหรเกพดประโยชนณ

ลดเวลาในการสรรางผลผลพตเพดพอจอดจนาหนคายสพนครา / บรพการ

สรรางความรมรใหรชจมชน

สรรางงานสรรางอาชมพ

จจานวนรายไดร : 5,000
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PS65015092 : การเพาะพพนธมฑมะพรราวนจราหอมสามพราน

Snapshot C01-C06รายงานสรมปโครงการ

การเผยแพรคการขายผคานทางออนไลนณ

-

-

ถคายทอดเทคโนโลยมการผลพตและบรพการ

การพอฒนาสพนคราและบรพการใหรมมมมลคคาสมง

การยกระดอบมาตรฐานสพนคราและบรพการ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพอฒนา : 2-3 เดดอน

เศรษฐกลจหมมนเวชยนลดการใชรพลพงงานเนรนนจากลพบมาใชรใหมม

   Repurpose (การเปลมพยนวอตถจประสงคณการใชรงาน)

ชชชอผลลตภพณฑฑ/บรลการ : พอนธจณมะพรราวนนขาหอมสามพราน

รายละเอชยด : พอนธจณมะพรราวนนขาหอมสามพราน พรรอมปลมก ขนาดความสมงประมาณ 30 

เซนตพเมตร

01 : รายละเอชยดผลลตภพนฑฑ/บรลการ

อาจารยฑบพญฑลต

4 คน 4 คน 3 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดรตมอเดชอน (บาท)

03 : วพตถมประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสลนครา/บรลการ

06 : ผลลตภพณฑฑบรลการของทมานสรรางคมณคมาใหรกพบชมมชนไดรอยมางไร

05 : แผนธมรกลจ

08 : ชมองทางการขาย และความพรรอมออกสภมตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลอยเทคโนโลยมราชมงคลรอตนโกสพนทรณ

ต.คลองใหมค อ.สามพราน จ.นครปฐม

04 : องคฑความรภร/เทคโนโลยช/นวพตกรรม

รมปกคอน รมปหลองรภปสลนครา/บรลการ

ออฟไลนฑ : ไมคมม

ออนไลนฑ : https://www.facebook.com/profle.php?id=100084392897222

ความพรรอมออกสภมตลาด : พรรอมขายภายในเวลา 1 เดดอน

การเพพพมมมลคคาจากมะพรราวอคอนทมพมมราคตนพาชควงหนราฝน นนากลอบมาเพาะพอนธณเพดพอใหรไดรราคาสมง
กวคาขายแบบมะพรราวอคอนโดยการใชรมะพรราวคอนนนขานนามาเพาะพอนธณใหรเปปนตรนอคอนแลรวทนาการ
ขาย

คพดครนกระบวนการทนางานทมพงคายขขขน

เพพพมมมลคคาผลผลพต/ผลพตภอณฑณ/บรพการ

ลดเวลาในการสรรางผลผลพตเพดพอจอดจนาหนคายสพนครา / บรพการ

สคงเสรพมและสนอบสนจนการทคองเทมพยวชจมชน

สรรางความรมรใหรชจมชน

จจานวนรายไดร : 10,000
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PS65015133 : การทจาปมปหมพกชชวภาพจากเศษผลไมรเหลชอใชร

Snapshot C01-C06รายงานสรมปโครงการ

-

การเผยแพรคในสดพออนไลนณ

-

ถคายทอดเทคโนโลยมการผลพตและบรพการ

การสคงเสรพมการขายและการตลาด

การพอฒนาสพนคราและบรพการใหรมมมมลคคาสมง

การยกระดอบมาตรฐานสพนคราและบรพการ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพอฒนา : มากกวคา 3 เดดอน

เศรษฐกลจหมมนเวชยนลดการใชรพลพงงานเนรนนจากลพบมาใชรใหมม

   Recondition (การปรอบสภาพ)

ชชชอผลลตภพณฑฑ/บรลการ : ปจปยหมอกชมวภาพ

รายละเอชยด : ปจปยหมอกจากชมวภาพโดยใชรผลพตภอณฑณจากสพพงเหลดอใชรเชคนเศษพดช มมลสอตวณ มา

ทนาการหมอกดรวยกระบวนการทางธรรมชาตพเพดพอใหรไดรปจปยทมพมมสารอพนทรมยณจากธรรมชาตพ

01 : รายละเอชยดผลลตภพนฑฑ/บรลการ

อาจารยฑบพญฑลต

4 คน 4 คน 3 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดรตมอเดชอน (บาท)

03 : วพตถมประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสลนครา/บรลการ

06 : ผลลตภพณฑฑบรลการของทมานสรรางคมณคมาใหรกพบชมมชนไดรอยมางไร

05 : แผนธมรกลจ

08 : ชมองทางการขาย และความพรรอมออกสภมตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลอยเทคโนโลยมราชมงคลรอตนโกสพนทรณ

ต.คลองใหมค อ.สามพราน จ.นครปฐม

04 : องคฑความรภร/เทคโนโลยช/นวพตกรรม

รมปกคอน รมปหลองรภปสลนครา/บรลการ

ออฟไลนฑ : ไมคมม

ออนไลนฑ : https://www.facebook.com/profle.php?id=100084392897222

ความพรรอมออกสภมตลาด : พรรอมขายภายในเวลา 3 เดดอนขขขนไป

มมการแสดงการนนาปจปหมอกจากชมวภาพไปใชรในการเกษตรเพดพอการลดตรนทจน การสรรางรายไดร
จากการทนาปจปยหมอกจากเศษพดชและมมลสอตวณ การจนาหนคายในแพทฟอรณมออนไลนณ การผลพตปจปย
หมอกภายในครอวเรดอนเพดพอการขาย

ใชรผลผลพตทางการเกษตรใหรเกพดประโยชนณสมงสจด

นนาเทคโนโลยมมาปรอบใชรใหรเกพดประโยชนณ

เพพพมมมลคคาผลผลพต/ผลพตภอณฑณ/บรพการ

ลดขยะ/การนนาวอตถจดพบกลอบมาใชรใหมค [Reduce/Reuse/Recycle]

สรรางงานสรรางอาชมพ

จจานวนรายไดร : 5,000
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PS65009543 : การพพฒนาผลลตภพณฑฑจากมะพรราวนจราหอม

Snapshot C01-C06รายงานสรมปโครงการ

กระบวนการแปรรมปมะพรราว

การออกแบบตราผลพตภอณฑณ

การออกแบบบรรจจภอณฑณ

การพอฒนาสพนคราและบรพการใหรมมมมลคคาสมง

การพอฒนาสพนคราและบรพการใหรมมมมลคคาสมง

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพอฒนา : มากกวคา 3 เดดอน

อาหารปลอดภพย

   การแปรรมปอาหาร

ชชชอผลลตภพณฑฑ/บรลการ : พจดดพขงมะพรราวอคอนนมสด

รายละเอชยด : พจดดพขงมะพรราวอคอน รสชาตพหวาน หอมกลมกลคอม มมสควนประกอบของเนดขอ

มะพรราวอคอน  นนขามะพรราวนนขาหอมและนมสด

01 : รายละเอชยดผลลตภพนฑฑ/บรลการ

อาจารยฑบพญฑลต

5 คน 4 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดรตมอเดชอน (บาท)

03 : วพตถมประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสลนครา/บรลการ

06 : ผลลตภพณฑฑบรลการของทมานสรรางคมณคมาใหรกพบชมมชนไดรอยมางไร

05 : แผนธมรกลจ

08 : ชมองทางการขาย และความพรรอมออกสภมตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลอยเทคโนโลยมราชมงคลรอตนโกสพนทรณ

ต.ตลาดจพนดา อ.สามพราน จ.นครปฐม

04 : องคฑความรภร/เทคโนโลยช/นวพตกรรม

รมปกคอน รมปหลองรภปสลนครา/บรลการ

ออฟไลนฑ : "-"

ออนไลนฑ : U2T มหาวพทยาลอยสมคตนาบล ตนาบลตลาดจพนดา จองหวอดนครปฐม

ความพรรอมออกสภมตลาด : พรรอมขายภายในเวลา 3 เดดอนขขขนไป

มะพรราว เปปนผลไมรประจนาทรองถพพนทมพนพยมปลมกกอนเปปนจนานวนมากในพดขนทมพตนาบลตลาดจพนดา โดย
เฉพาะมะพรราวนนขาหอมเมดพอถขงชควงการเกจบเกมพยวผลผลพตออกมาพรรอมกอนเปปนจนานวนมากทนาใหร
ผลผลพตในตลาดเพพพมมากขขขนสคงผลใหรราคามะพรราวลดลง ดองนอขนทางทมมงานจขงเกพดแนวคพดทมพจะ
นนานนขาและเนดขอมะพรราวอคอนมาแปรรมปเปปนพจดดพขงมะพรราวอคอน เพดพอเปปนอมกทางเลดอกหนขพงสนาหรอบ
ผมรบรพโภคในการบรพโภคมะพรราวนนขาหอม อมกทอขงเปปนการเพพพมมมลคคาใหรกอบผลผลพต และเพพพมรายไดรใหร
กอบคนในทรองถพพนอมกดรวย

ใชรผลผลพตทางการเกษตรใหรเกพดประโยชนณสมงสจด

เพพพมมมลคคาผลผลพต/ผลพตภอณฑณ/บรพการ

จจานวนรายไดร : 11,000
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PS65009639 : การพพฒนาผลลตภพณฑฑจากมะพรราวนจราหอม

Snapshot C01-C06รายงานสรมปโครงการ

กระบวนการแปรรมปมะพรราว

การออกแบบตราผลพตภอณฑณ

การออกแบบบรรจจภอณฑณ

การพอฒนาสพนคราและบรพการใหรมมมมลคคาสมง

การพอฒนาสพนคราและบรพการใหรมมมมลคคาสมง

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพอฒนา : 2-3 เดดอน

อาหารปลอดภพย

   การแปรรมปอาหาร

ชชชอผลลตภพณฑฑ/บรลการ : วจรนเตราหมรทรงเครดพอง

รายละเอชยด : วจรนเตราหมรทรงเครดพอง รสชาตพหวาน หอมกลมกลคอม มมสควนประกอบของวจรนผสม

กอบนนขาเตราหมร นนขามะพรราวนนขาหอม พรรอมเครดพองเคมยงไดรแกค ทอบทพมกรอบ เมจดแมงลอก ถอพวแดง ลมก

เดดอย และแปปะกกวย

01 : รายละเอชยดผลลตภพนฑฑ/บรลการ

อาจารยฑบพญฑลต

5 คน 4 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดรตมอเดชอน (บาท)

03 : วพตถมประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสลนครา/บรลการ

06 : ผลลตภพณฑฑบรลการของทมานสรรางคมณคมาใหรกพบชมมชนไดรอยมางไร

05 : แผนธมรกลจ

08 : ชมองทางการขาย และความพรรอมออกสภมตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลอยเทคโนโลยมราชมงคลรอตนโกสพนทรณ

ต.ตลาดจพนดา อ.สามพราน จ.นครปฐม

04 : องคฑความรภร/เทคโนโลยช/นวพตกรรม

รมปกคอน รมปหลองรภปสลนครา/บรลการ

ออฟไลนฑ : "-"

ออนไลนฑ : U2T มหาวพทยาลอยสมคตนาบล ตนาบลตลาดจพนดา จองหวอดนครปฐม

ความพรรอมออกสภมตลาด : พรรอมขายภายในเวลา 3 เดดอนขขขนไป

มะพรราวนนขาหอมเปปนไมรผลทมพนพยมปลมกกอนเปปนจนานวนมากในพดขนทมพตนาบลตลาดจพนดา อนาเภอ
สามพราน จองหวอดนครปฐม ซขพงจะนนามารอบประทานในรมปแบบผลสดหรดอแปรรมปทอขงสควนของนนขา
มะพรราวและเนดขอมะพรราว เพดพอเปปนการเพพพมมมลคคาใหรแกคผลผลพตในทรองถพพนในสภาวะทมพผลผลพตลรน
ตลาดและราคาตกตนพา จากการสนารวจในพดขนทมพ พบวคา มมการนาผลผลพตทมพไดรมาจนาหนคายในรมปแบบ
ผลสดและแปรรมป ดองนอขนจขงทนาใหรเกพดแนวคพดทมพจะนนานนขามะพรราวและเนดขอมะพรราวมาแปรรมปในรมป
แบบของวจรนเตราหมรทรงเครดพองเพดพอเพพพมมมลคคาของผลผลพตและเปปนการสรรางรายไดรใหรกอบชจมชน
อมกทางหนขพงและเปปนการสรรางอาชมพใหรกอบชาวบรานทมพยองขาดอาชมพอมกดรวย

ใชรผลผลพตทางการเกษตรใหรเกพดประโยชนณสมงสจด

เพพพมมมลคคาผลผลพต/ผลพตภอณฑณ/บรพการ

จจานวนรายไดร : 10,000
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PS65003590 : โครงการยกระดพบและขพบเคลชชอนดรวยระบบเศรษฐกลจหมมนเวชยนของตจาบลทรงคนอง ดรวย

การประยมกตฑหลพกคลดในการออกแบบเพชชอสรรางชมมชนเชลงสรรางสรรคฑ

Snapshot C01-C06รายงานสรมปโครงการ

การนนาเอาสรมโอทรองถพพนมาใชรประโยชนณ

การนนาเอาสรมโอทรองถพพนมาเพพพมมมลคคา

การนนาเอาสรมโอทรองถพพนมาเพพพมมมลคคาและเกพดประโยชนณสมงสจด

การพอฒนาบรรจจภอณฑณ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพอฒนา : 2-3 เดดอน

เศรษฐกลจหมมนเวชยนลดการใชรพลพงงานเนรนนจากลพบมาใชรใหมม

   Recycle (การแปรสภาพ)

ชชชอผลลตภพณฑฑ/บรลการ : นนขายาลรางจานผลพตภอณฑณจากเปลดอกสรมโอ

รายละเอชยด : นนขายาลรางจานผลพตภอณฑณจากเปลดอกสรมโอ

01 : รายละเอชยดผลลตภพนฑฑ/บรลการ

อาจารยฑบพญฑลต

6 คน 4 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดรตมอเดชอน (บาท)

03 : วพตถมประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสลนครา/บรลการ

06 : ผลลตภพณฑฑบรลการของทมานสรรางคมณคมาใหรกพบชมมชนไดรอยมางไร

05 : แผนธมรกลจ

08 : ชมองทางการขาย และความพรรอมออกสภมตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลอยเทคโนโลยมราชมงคลรอตนโกสพนทรณ

ต.ทรงคนอง อ.สามพราน จ.นครปฐม

04 : องคฑความรภร/เทคโนโลยช/นวพตกรรม

รมปกคอน รมปหลองรภปสลนครา/บรลการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรรอมออกสภมตลาด : พรรอมขายภายในเวลา 1 เดดอน

ผลพตภอณฑณจากเปลดอกสรมโอนนามาตคอยอดเปปนนนขายาลรางจานสรรางสพนคราใหรเกพดมมลคคาเพพพม 
สามารถนนามาขายไดรเปปนสพนคราของชจมชน

เพพพมมมลคคาผลผลพต/ผลพตภอณฑณ/บรพการ

จจานวนรายไดร : 5,000
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PS65022365 : เปลชอกสรมโอแชมอลชม

Snapshot C01-C06รายงานสรมปโครงการ

การนนาผลพตภอณฑณทรองถพพนมาใชรประโยชนณสมงสจด

การนนาผลพตภอณฑณทรองถพพนมาเพพพมมมลคคา

การแปรรมปอาหาร

การพอฒนาบรรจจภอณฑณ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพอฒนา : 2-3 เดดอน

อาหารปลอดภพย

   การแปรรมปอาหาร

ชชชอผลลตภพณฑฑ/บรลการ : เปลดอกสรมโอแชคอพพม

รายละเอชยด : เปลดอกสรมโอแชคอพพม

01 : รายละเอชยดผลลตภพนฑฑ/บรลการ

อาจารยฑบพญฑลต

6 คน 4 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดรตมอเดชอน (บาท)

03 : วพตถมประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสลนครา/บรลการ

06 : ผลลตภพณฑฑบรลการของทมานสรรางคมณคมาใหรกพบชมมชนไดรอยมางไร

05 : แผนธมรกลจ

08 : ชมองทางการขาย และความพรรอมออกสภมตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลอยเทคโนโลยมราชมงคลรอตนโกสพนทรณ

ต.ทรงคนอง อ.สามพราน จ.นครปฐม

04 : องคฑความรภร/เทคโนโลยช/นวพตกรรม

รมปกคอน รมปหลองรภปสลนครา/บรลการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรรอมออกสภมตลาด : พรรอมขาย หรดอขายแลรว

สรรางสพนคราใหมคคดอเปลดอกสรมโอแชคอพพม นนาเปลดอกสรมโอทมาสรรางประโยชนณใหรเกพดมมลคคาเพพพมเปปน
ของทานเลคน สามารถวางขายไดรตามรรานขายของฝาก หรดอสคงออนไลนณไปตคางจองหวอดไดร

เพพพมมมลคคาผลผลพต/ผลพตภอณฑณ/บรพการ

จจานวนรายไดร : 10,000
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PS65013085 : โครงการยกระดพบและขพบเคลชชอนดรวยระบบเศรษฐกลจหมมนเวชยนและเศรษฐกลจสชเขชยวของ

ตจาบลทมาตลาด ดรวยการประยมกตฑหลพกคลดในการออกแบบเพชชอสรรางชมมชนเชลงสรรางสรรคฑ

Snapshot C01-C06รายงานสรมปโครงการ

recycle

reduce

reuse

การสคงเสรพมการขายและการตลาด

การพอฒนาบรรจจภอณฑณ

การยกระดอบมาตรฐานสพนคราและบรพการ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพอฒนา : 2-3 เดดอน

เศรษฐกลจสรรางสรรคฑจากภภมลปปญญาและวพฒนธรรมทรองถลชน

   เทคโนโลยมการออกแบบผลพตภอณฑณ

ชชชอผลลตภพณฑฑ/บรลการ : สบมคดอบกลพพนจากถคานมะพรราว

รายละเอชยด : สบมคดอบกลพพนจากถคานมะพรราว

01 : รายละเอชยดผลลตภพนฑฑ/บรลการ

อาจารยฑบพญฑลต

5 คน 5 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดรตมอเดชอน (บาท)

03 : วพตถมประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสลนครา/บรลการ

06 : ผลลตภพณฑฑบรลการของทมานสรรางคมณคมาใหรกพบชมมชนไดรอยมางไร

05 : แผนธมรกลจ

08 : ชมองทางการขาย และความพรรอมออกสภมตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลอยเทคโนโลยมราชมงคลรอตนโกสพนทรณ

ต.ทคาตลาด อ.สามพราน จ.นครปฐม

04 : องคฑความรภร/เทคโนโลยช/นวพตกรรม

รมปกคอน รมปหลองรภปสลนครา/บรลการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรรอมออกสภมตลาด : พรรอมขายภายในเวลา 1 เดดอน

นนามะพรราวมาแปรรมปเปปนสบมคดอบกลพพน สรรางสพนคราใหมคใหรคนในชจมชนไดรมมรายไดรเสรพม

คพดครนกระบวนการทนางานทมพงคายขขขน

ใชรผลผลพตทางการเกษตรใหรเกพดประโยชนณสมงสจด

นนาเทคโนโลยมมาปรอบใชรใหรเกพดประโยชนณ

เพพพมมมลคคาผลผลพต/ผลพตภอณฑณ/บรพการ

จจานวนรายไดร : 0
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PS65013146 : โครงการยกระดพบและขพบเคลชชอนดรวยระบบเศรษฐกลจหมมนเวชยนและเศรษฐกลจสชเขชยวของตจาบล

ทมาตลาด ดรวยการประยมกตฑหลพกคลดในการออกแบบเพชชอสรรางชมมชนเชลงสรรางสรรคฑ

Snapshot C01-C06รายงานสรมปโครงการ

recycle

reuse

reduce

ถคายทอดเทคโนโลยมการผลพตและบรพการ

การสคงเสรพมการขายและการตลาด

การพอฒนาสพนคราและบรพการใหรมมมมลคคาสมง

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพอฒนา : 2-3 เดดอน

เศรษฐกลจหมมนเวชยนลดการใชรพลพงงานเนรนนจากลพบมาใชรใหมม

   Recycle (การแปรสภาพ)

ชชชอผลลตภพณฑฑ/บรลการ : กระถางปลมกตรนไมรจากกาบมะพรราว

รายละเอชยด : การนนากาบมะพรราวเหลดอทพขงมาออดขขขนรมป เปปนกระถางสนาหรอบปลมกตรนไมร

01 : รายละเอชยดผลลตภพนฑฑ/บรลการ

อาจารยฑบพญฑลต

5 คน 5 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดรตมอเดชอน (บาท)

03 : วพตถมประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสลนครา/บรลการ

06 : ผลลตภพณฑฑบรลการของทมานสรรางคมณคมาใหรกพบชมมชนไดรอยมางไร

05 : แผนธมรกลจ

08 : ชมองทางการขาย และความพรรอมออกสภมตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลอยเทคโนโลยมราชมงคลรอตนโกสพนทรณ

ต.ทคาตลาด อ.สามพราน จ.นครปฐม

04 : องคฑความรภร/เทคโนโลยช/นวพตกรรม

รมปกคอน รมปหลองรภปสลนครา/บรลการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรรอมออกสภมตลาด : พรรอมขายภายในเวลา 1 เดดอน

การนนากาบมะพรราวเหลดอทพขงมาออดขขขนรมป เปปนกระถางสนาหรอบปลมกตรนไมร นนาของทมพมมมาแปรรมปใหร
เกพดมมลคคาสรรางรายไดรใหรคนในชจมชน

ใชรผลผลพตทางการเกษตรใหรเกพดประโยชนณสมงสจด

นนาเทคโนโลยมมาปรอบใชรใหรเกพดประโยชนณ

ลดขยะ/การนนาวอตถจดพบกลอบมาใชรใหมค [Reduce/Reuse/Recycle]

จจานวนรายไดร : 0
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PS65013337 : ยกระดพบสลนคราทรองถลชนของตจาบลบางเตย

Snapshot C01-C06รายงานสรมปโครงการ

ใชรแนวคพดการสรรางนวอตกรรมรควมกอนระหวคางพอฒนาสพนคราในดราน Product label

Packaging design ใหรมมความสวยงามทอนสมอย

ใชรนวอตกรรมการสดพอสารทางการตลาดในยจคดพจพทอลผคานระบบ QR CODE เพดพอแสดงประวอตพ 

บอกเลคาความเปปนมาของสพนคราโดยเปปนการโฆษณาสพนคราและดขงดมความสนใจของผมรซดขอ

การสคงเสรพมการขายและการตลาด

การสคงเสรพมการขายและการตลาด

การพอฒนาบรรจจภอณฑณ

การพอฒนาบรรจจภอณฑณ

การยกระดอบมาตรฐานสพนคราและบรพการ

การยกระดอบมาตรฐานสพนคราและบรพการ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพอฒนา : 2-3 เดดอน

อาหารปลอดภพย

   การออกแบบและพอฒนาผลพตภอณฑณ

ชชชอผลลตภพณฑฑ/บรลการ : ใจดมกรอบแกรว

รายละเอชยด : - ถอพวกรอบแกรว (งาขาว/งาดนา/งาผสม/งาขมขมคอน)- เมจดมะมควงหพมพานตณ

เคลดอบ  (งาขาว/งาดนา/งาผสม/งาขมขมคอน)- เมจดมะมควงหพมพานตณโรยเกลดอ

01 : รายละเอชยดผลลตภพนฑฑ/บรลการ

อาจารยฑบพญฑลต

4 คน 5 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดรตมอเดชอน (บาท)

03 : วพตถมประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสลนครา/บรลการ

06 : ผลลตภพณฑฑบรลการของทมานสรรางคมณคมาใหรกพบชมมชนไดรอยมางไร

05 : แผนธมรกลจ

08 : ชมองทางการขาย และความพรรอมออกสภมตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลอยเทคโนโลยมราชมงคลรอตนโกสพนทรณ

ต.บางเตย อ.สามพราน จ.นครปฐม

04 : องคฑความรภร/เทคโนโลยช/นวพตกรรม

รมปกคอน รมปหลองรภปสลนครา/บรลการ

ออฟไลนฑ : รรานใจดมกรอบแกรว@ตลาดนนขาดอนหวาย

ออนไลนฑ : ใจดมกรอบแกรว

ความพรรอมออกสภมตลาด : พรรอมขาย หรดอขายแลรว

Customer Segment - กลจคมลมกคราเปปนคนทมพอาศอยอยมคในชจมชนเปปนคนภาคกลาง และนอกทคอง
เทมพยวตลาดนนขา ดอนหวายรวมถขงคนในโซเชมยล ไมคจนากอดเพศ โดยมมอายจ 6 ปปขขขนไป และเปปนกลจคม
คนทมพสนใจในผลพตภอณฑณเพดพอสจขภาพ
Costomer Relationships – มมการตพดตามผลการใชรงานกอบลมกคราทมพซดขอไป ผคานทางโซเชมยล วคา
หลองจากรอบประทานแลรวมมความพขงพอใจในรสชาตพอยคางไรบราง และนนาคนารมวพวมาชควยในการ
ประกอบการตอดสพนใจใหรกอบลมกคราทคานอดพนๆ และจะมมการมอบสพทธพพพเศษแกคลมกคราดรวยโปรโมชอพน 
10แถม1
Channels – จอดจนาหนคายผคาน Facebook ใจดมกรอบแกรว Line : @jaidee_krobkaw Shopee : 
anognat และรรานใจดมกรอบแกรวตลาดนนขาดอนหวาย จองหวอดนครปฐม รวมถขงจนาหนคายทมพรรานใจ
ดมกรอบแกรว ตลาดเวพลดณมารณเกจต
Value Propositions - คจณคคาทมพลมกคราจะไดรรอบ คดอ ถอพวกรอบแกรว สรรพคจณ ถอพวลพสงชควยบนารจง
รคางกาย ชควยในการเจรพญเตพบโต ชควยบนารจงสมองและประสาทตา ชควยเสรพมสรรางความจนา และ
ยองมมโคลมนทมพชควยควบคจมความจนาอมกดรวย โดยเมจดมะมควงหพมพานตณ มมธาตจแมกนมเซมยมในปรพมาณ
มาก จขงชควยบนารจงสจขภาพเหงดอก สจขภาพฟปน และกระดมกใหรแขจงแรงและปลอดภอยเพราะผลพต
จากสมจนไพรปลอดสาร ไดรรอบรองมาตรฐาน
Key Activities - กระบวกการการผลพต เรพพมจากการคอดสรรวอตถจดพบทมพปลอดสาร นนาไปอบแลรว
มาคอพวและจขงทนาการปรจงรสเสรจจแลรวจขงนนามาบรรจจลงบรรจจภอณฑณ ซขพงระหวคางกระบวนการเหลคา
นมขจะทนาการเกจบขรอมมลเพดพอนนามาสรราง Content ในการโปรโมทและจอดจนาหนคายสพนครา

เพพพมมมลคคาผลผลพต/ผลพตภอณฑณ/บรพการ

จจานวนรายไดร : 45,000
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PS65022357 : ยกระดพบสลนคราทรองถลชนของตจาบลบางเตย

Snapshot C01-C06รายงานสรมปโครงการ

สรรางการจนาหนคายทมพพอกในรมปแบบออนไลนณ เชคน Facebook

สรรางวพดพโอโปรโมททมพพอก โดยเปปดผคานการสแกน QR Code สรรางความสะดวกใหรกอบนอกทคอง

เทมพยว

ทนาการตลาด สรรางcontent ลงในโซเชมยลทมพเปปนกระแส เชคน youtube tiktok

ถคายทอดเทคโนโลยมการผลพตและบรพการ

การยกระดอบมาตรฐานสพนคราและบรพการ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพอฒนา : 2-3 เดดอน

ทมองเทชชยวทชชเปปนมลตรตมอสลชงแวดลรอมและสมขภาพ

   ธจรกพจการทคองเทมพยวออนไลนณ

ชชชอผลลตภพณฑฑ/บรลการ : ทมพพอกบรานสวนบางเตย

รายละเอชยด : ทมพพอกบรานสวนบางเตย มมทอขงหมด 13 หรอง เรพพมตรนทมพหรองละ 1,000 บาท(บาง

เดดอนมมอาจมมโปรโมชอพนเหลดอคดนละ 800 )

01 : รายละเอชยดผลลตภพนฑฑ/บรลการ

อาจารยฑบพญฑลต

4 คน 5 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดรตมอเดชอน (บาท)

03 : วพตถมประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสลนครา/บรลการ

06 : ผลลตภพณฑฑบรลการของทมานสรรางคมณคมาใหรกพบชมมชนไดรอยมางไร

05 : แผนธมรกลจ

08 : ชมองทางการขาย และความพรรอมออกสภมตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลอยเทคโนโลยมราชมงคลรอตนโกสพนทรณ

ต.บางเตย อ.สามพราน จ.นครปฐม

04 : องคฑความรภร/เทคโนโลยช/นวพตกรรม

รมปกคอน รมปหลองรภปสลนครา/บรลการ

ออฟไลนฑ : โฮมสเตยณบรานสวนบางเตย

ออนไลนฑ : บรานสวนบางเตยโฮมสเตยณ

ความพรรอมออกสภมตลาด : พรรอมขาย หรดอขายแลรว

Customer Segment – กลจคมลมกครา นอกทคองเทมพยวไมคจนากอดเพศและวอย โดยมมความตรองการหาทมพ
พอกสนาหรอบพอกผคอนเพดพอความผคอนคลาย และมมบรพการดรานอาหาร
Costomer Relationships – มมการตพดตามลมกครา มมชคองทางการรมวพวและใหรคนาแนะนนาสนาหรอบ
ลมกคราทมพมาใชรบรพการแลรว วคาทมพพอกดมหรดอไมค มมความสะอาดและสะดวก มมบรพการทมพดมหรดอไมค เปปนตรน 
เพดพอทมพพอกจะไดรนนาคนาแนะนนามาปรอบใชรกอบบรพการใหรทมพดมยพพงขขขน
Channels – จอดจนาหนคายผคาน เพจFacebook:บรานสวนบางเตยโฮมสเตยณ เบอรณโทร: 
081-6595805 รวมถขงจนาหนคายหนราทมพพอกบรานสวนโฮมสเตยณ ทมพตอขง 9 หมมค 5 ต.บางเตย อ.สาม
พราน จ.นครปฐม
Value Propositions – สพพงทมพลมกคราจะไดรรอบ ทมพพอกสะอาดสวยงาม บรรยากาศทมพดมและบรพการทมพ
ประทอบใจ พรรอมบรพการดรานอาหารครบครอน ชควยใหรลมกคราไดรพอกผคอนอยคางสบายตลอดเวลาทมพ
พอกอยมคในโฮมสเตยณ
Key Activities – กระบวกการสรราง เรพพมจากการหาทนาเลพดขนทมพทมพดมเหมาะแกคการสรรางทมพพอก ไปสมค
การสรรางทมพพอกโฮมสเตยณโดยมมการสรรางจจดขายเปปนสไตลณบรานสวนเรดอนไทยใหรเขรากอบ
บรรยากาศในพดขนทมพ และนอกทคองเทมพยวทมพสนใจทมพพอกแนวธรรมชาตพ รคมรดพน 
Key Resources – ทรอพยากรประกอบไปดรวย บรานพอกสไตลณบรานสวนเรดอนไทย สวนตคางๆทมพชควย
สรรางความรคมรดพนใหรกอบทมพพอก เรดอขรามฟากจากพลองงานแสงอาทพตยณ พนอกงานทมพใหรบรพการ เปปน
ตรน
Key Partners – ในสควนของผมรเกมพยวขรองใหรการสนอบสนจนและผมรเกมพยวขรองในธจรกพจ จะมมหนควยงาน

สคงเสรพมและสนอบสนจนการทคองเทมพยวชจมชน

จจานวนรายไดร : 50,000
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PS65011181 : 1 ตจาบล 1 มหาวลทยาลพย

Snapshot C01-C06รายงานสรมปโครงการ

ใชรหอวนนขาหอมเพดพอใหรกพนหอม

นนาไขผขพงมาใสคในผลพตภอณฑณแทนสารเคมมเพดพอใหรจอบตอวไดรดมขขขน

บรรจจภอณฑณชควยใหรใชรไดรงคายเหมาะสนาหรอบพกพา

การพอฒนาสพนคราและบรพการใหรมมมมลคคาสมง

การพอฒนาสพนคราและบรพการใหรมมมมลคคาสมง

การพอฒนาบรรจจภอณฑณ

การพอฒนาบรรจจภอณฑณ

การยกระดอบมาตรฐานสพนคราและบรพการ

การยกระดอบมาตรฐานสพนคราและบรพการ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพอฒนา : 2-3 เดดอน

เศรษฐกลจสรรางสรรคฑจากภภมลปปญญาและวพฒนธรรมทรองถลชน

   เทคโนโลยมการออกแบบบรรจจภอณฑณ

ชชชอผลลตภพณฑฑ/บรลการ : ลพปปาลณม

รายละเอชยด : เปปนบรรจจภอณฑณทมพรวมผลพตภอณฑณทมพเปปนออตลอกษณณของทรองถพพนหลายผลพตภอณฑณ

ไวรในกลคองเดมยวมมทอขงของสนาหรอบรอบประทานและใชรงาน ทมพผมรซดขอจะไดรรอบความอพพมจากการรอบ

ประทานและมมความสจขจากการใชรงานผลพตภอณฑณชจมชน อพพมใจและสจขใจทมพไดรมมสควนชควยสนอบ

สนจนผลพตภอณฑณชจมชน

01 : รายละเอชยดผลลตภพนฑฑ/บรลการ

อาจารยฑบพญฑลต

5 คน 5 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดรตมอเดชอน (บาท)

03 : วพตถมประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสลนครา/บรลการ

06 : ผลลตภพณฑฑบรลการของทมานสรรางคมณคมาใหรกพบชมมชนไดรอยมางไร

05 : แผนธมรกลจ

08 : ชมองทางการขาย และความพรรอมออกสภมตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลอยเทคโนโลยมราชมงคลรอตนโกสพนทรณ

ต.แสงอรจณ อ.ทอบสะแก จ.ประจวบคมรมขอนธณ

04 : องคฑความรภร/เทคโนโลยช/นวพตกรรม

รมปกคอน รมปหลองรภปสลนครา/บรลการ

ออฟไลนฑ : ลพปปาลณม

ออนไลนฑ : ลพปปาลณม

ความพรรอมออกสภมตลาด : พรรอมขาย หรดอขายแลรว

- ธจรกพจลพปปาลณม จอดทนาขขขน เพราะ ตรองการ เพพพมมมลคคาของมะพรราว ใหรมมหลากหลายรมปแบบ และ
ชควยชาวสวนแปรรมปมะพรราว เนดพองจากตอนนมข มะพรราวมมราคาถมก

คพดครนกระบวนการทนางานทมพงคายขขขน

ใชรผลผลพตทางการเกษตรใหรเกพดประโยชนณสมงสจด

นนาเทคโนโลยมมาปรอบใชรใหรเกพดประโยชนณ

เพพพมมมลคคาผลผลพต/ผลพตภอณฑณ/บรพการ

มมสจขภาพดมขขขน ลดโอกาสเกพดการเจจบปปวย

จจานวนรายไดร : 7,000
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PS65017350 : 1 ตจาบล 1 มหาวลทยาลพย

Snapshot C01-C06รายงานสรมปโครงการ

นนาไขผขขงมาใสคในผลพตภอณฑณแทนสารเคดมเพดพอใหรจอบตอวไดรดมขขขน

บรรจจภอณฑณชควยใหรใชรไดรงคายเหมาะสนาหรอบพกพา

ใชรหอวนนขาหอมเพดพอใหรกลพพนหอม

การสคงเสรพมการขายและการตลาด

การพอฒนาสพนคราและบรพการใหรมมมมลคคาสมง

การพอฒนาบรรจจภอณฑณ

การยกระดอบมาตรฐานสพนคราและบรพการ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพอฒนา : 2-3 เดดอน

เศรษฐกลจสรรางสรรคฑจากภภมลปปญญาและวพฒนธรรมทรองถลชน

   เทคโนโลยมการออกแบบบรรจจภอณฑณ

ชชชอผลลตภพณฑฑ/บรลการ : นนขาหอมแหรง

รายละเอชยด : - นนขาหนอก 5 กรอม

01 : รายละเอชยดผลลตภพนฑฑ/บรลการ

อาจารยฑบพญฑลต

5 คน 5 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดรตมอเดชอน (บาท)

03 : วพตถมประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสลนครา/บรลการ

06 : ผลลตภพณฑฑบรลการของทมานสรรางคมณคมาใหรกพบชมมชนไดรอยมางไร

05 : แผนธมรกลจ

08 : ชมองทางการขาย และความพรรอมออกสภมตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลอยเทคโนโลยมราชมงคลรอตนโกสพนทรณ

ต.แสงอรจณ อ.ทอบสะแก จ.ประจวบคมรมขอนธณ

04 : องคฑความรภร/เทคโนโลยช/นวพตกรรม

รมปกคอน รมปหลองรภปสลนครา/บรลการ

ออฟไลนฑ : นนขาหอมแหรง

ออนไลนฑ : นนขาหอมแหรง

ความพรรอมออกสภมตลาด : พรรอมขาย หรดอขายแลรว

- ธจรกพจลพปปาลณม จอดทนาขขขน เพราะ ตรองการ เพพพมมมลคคาของมะพรราว ใหรมมหลากหลายรมปแบบ และ
ชควยชาวสวนแปรรมปมะพรราว เนดพองจากตอนนมข มะพรราวมมราคาถมก

ใชรผลผลพตทางการเกษตรใหรเกพดประโยชนณสมงสจด

เพพพมมมลคคาผลผลพต/ผลพตภอณฑณ/บรพการ

มมสจขภาพดมขขขน ลดโอกาสเกพดการเจจบปปวย

สรรางงานสรรางอาชมพ

จจานวนรายไดร : 9,000
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PS65007675 : โครงการขพบเคลชชอนเศรษฐกลจและสพงคมฐานรากหลพงโควลดดรวยเศรษฐกลจ BCG : การเสรลม

สรรางวลถชเกษตรปลอดภพยยมคใหมม เพชชอการพพฒนาสลนคราและบรลการ พชรนทชชตจาบลหรวยยาง อ.ทพบสะแก จ.ประจวบ

คชรชขพนธฑ

Snapshot C01-C06รายงานสรมปโครงการ

การแปรรมปรสชาตพกลรวยฉาบ

การใชรเทคโนโลยมในการออกแบบและพอฒนาบรรจจภอณฑณใหมค

การใชรเทคโนโลยมในการจอดทนาสดพอ Infographic กลรายฉาบ เพดพอโปรโมทลงสมคแฟลตฟอรณมออ

นไลนณ

การพอฒนาบรรจจภอณฑณ

การพอฒนาบรรจจภอณฑณ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพอฒนา : 2-3 เดดอน

อาหารปลอดภพย

   การแปรรมปอาหาร

ชชชอผลลตภพณฑฑ/บรลการ : กลรวยฉาบหรวยยาง

รายละเอชยด : •ผลพตภอณฑณเปปนกลรวยฉาบ ทนาจากกลรวยหอกมจก ซขพงถดอเปปนหนขพงในผลผลพตทาง

การเกษตรทมพสนาคอญในต.หรวยยาง เดพมเจราของผลพตภอณฑณจนาหนคายอยมคดรวยกอน 2 รสชาตพ คดอ 

กลรวยฉาบรสเคจม และรสหวาน บรรจจในถจงพลาสตพกใส ไมคมมโลโกร/แบรนดณ/ชคองทางการ

ตพดตคอ ใชรรมปแบบการขายแบบออฟไลนณ ผคานการฝากขายตามรรานครา และการทนาตามคนาสอพง

ซดขอ•ผลพตภอณฑณจะถมกพอฒนาดรวย 3 วพธมหลอก คดอ-การปรอบปรจงบรรจจภอณฑณใหรมมความนคาสนใจ

มากยพพงขขขน เพพพมโลโกรสพนครา/แบรนดณ รวมถขงชคองทางการตพดตคอลงบนบรรจจภอณฑณ เพดพอดขงดมด

01 : รายละเอชยดผลลตภพนฑฑ/บรลการ

อาจารยฑบพญฑลต

5 คน 5 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดรตมอเดชอน (บาท)

03 : วพตถมประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสลนครา/บรลการ

06 : ผลลตภพณฑฑบรลการของทมานสรรางคมณคมาใหรกพบชมมชนไดรอยมางไร

05 : แผนธมรกลจ

08 : ชมองทางการขาย และความพรรอมออกสภมตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลอยเทคโนโลยมราชมงคลรอตนโกสพนทรณ

ต.หรวยยาง อ.ทอบสะแก จ.ประจวบคมรมขอนธณ

04 : องคฑความรภร/เทคโนโลยช/นวพตกรรม

รมปกคอน รมปหลองรภปสลนครา/บรลการ

ออฟไลนฑ : กลรวยฉาบ หรวยยาง

ออนไลนฑ : กลรวยฉาบ หรวยยาง

ความพรรอมออกสภมตลาด : พรรอมขาย หรดอขายแลรว

1. ทมพมาของวอตถจดพบ/ผลพตภอณฑณ/บรพการ: นนากลรวยทมพเปปนผลผลพตทางการเกษตรภายในชจมชน 
ต.หรวยยาง มาผคานกรรมวพธมแปรรมปเปปนกลรวยฉาบ 
2. ผลพตภอณฑณ: กลรวยฉาบหรวยยาง
3. กลจคมเปปาหมาย: กลจคมลมกคราผมรชดพนชอบรอบประทานขนมทานเลคน
4. ชคองทางการจอดจนาหนคาย: นนาสพนคราเขราสมคแฟลตฟอรณมออนไลนณ อาทพ Facebook และอดพน ๆ 
เปปนตรน
5. จจดแขจง/ขรอไดรเปรมยบ:
-      ตรนทจนทางการผลพตตนพาเพราะใชรวอตถจดพบทมพสามารถหาไดรในชจมชน
- วอตถจดพบมาจากธรรมชาตพ ไมคใชรสารกอนเสมย 
6. แผนการพอฒนาผลพตภอณฑณ: 
1) การเพพพมรสชาตพใหรกอบผลพตภอณฑณเพดพอขยายฐานกลจคมเปปาหมาย
• การใชรผงปรจงสนาเรจจรมป เชคน รสบารณบมคพว รสสาหรคาย เปปนตรน
2) การปรอบปรจงบรรจจภอณฑณเพดพอดขงดมดความสนใจจากลมกครา
• ออกแบบชดพอและโลโกรของแบรนดณ 
• เปลมพยนรมปแบบบรรจจภอณฑณ 
• เพพพมของทางการตพดตคอ และรายละเอมยดอดพน ๆ ลงบนบรรจจภอณฑณเพดพอใหรงคายตคอการครนหา/
สอพงสพนครา
7. วพธมการสรรางรายไดร:

ใชรผลผลพตทางการเกษตรใหรเกพดประโยชนณสมงสจด

เพพพมมมลคคาผลผลพต/ผลพตภอณฑณ/บรพการ

จจานวนรายไดร : 7,000

หนรา 60 / 163



PS65007693 : โครงการขพบเคลชชอนเศรษฐกลจและสพงคมฐานรากหลพงโควลดดรวยเศรษฐกลจ BCG : การเสรลม

สรรางวลถชเกษตรปลอดภพยยมคใหมม เพชชอการพพฒนาสลนคราและบรลการ พชรนทชชตจาบลหรวยยาง อ.ทพบสะแก จ.ประจวบ

คชรชขพนธฑ

Snapshot C01-C06รายงานสรมปโครงการ

ขยายไปสมคแพลตฟอรณมออนไลนณ

การแปรรมปอาหาร

การพอฒนาบรรจจภอณฑณ

การพอฒนาบรรจจภอณฑณ

การพอฒนาบรรจจภอณฑณ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพอฒนา : 2-3 เดดอน

อาหารปลอดภพย

   การแปรรมปอาหาร

ชชชอผลลตภพณฑฑ/บรลการ : อาหารทะเลแปรรมป

รายละเอชยด : •ผลพตภอณฑณเปปนอาหารทะเลแปรรมปทมพใชรวอตถจดพบหลอกจากการทนาประมงใน

ชจมชน  (เชคน หมขกแหรง หมขกฉาบ ปลาหวาน ฯลฯ) บรรจจในถจงพลาสตพกใส ตพดโลโกรแบบเรมยบ 

ใชรรมปแบบการขายแบบออฟไลนณ•โดยผลพตภอณฑณจะถมกพอฒนาดรวย 2 วพธมหลอก คดอ-การปรอบ

ปรจงบรรจจภอณฑณใหรมมความนคาสนใจมากยพพงขขขน ปรอบเปลมพยนโลโกรสพนครา/แบรนดณ รวมถขงเพพพม

ชคองทางการตพดตคอลงบนบรรจจภอณฑณ เพดพอดขงดมดความสนใจจากลมกครา-การเพพพมชคองทาง/

แพลตฟอรณมการขายสพนคราในรมปแบบออนไลนณ เพดพอเพพพมกลจคมเปปาหมายทางการตลาด จาก

01 : รายละเอชยดผลลตภพนฑฑ/บรลการ

อาจารยฑบพญฑลต

5 คน 5 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดรตมอเดชอน (บาท)

03 : วพตถมประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสลนครา/บรลการ

06 : ผลลตภพณฑฑบรลการของทมานสรรางคมณคมาใหรกพบชมมชนไดรอยมางไร

05 : แผนธมรกลจ

08 : ชมองทางการขาย และความพรรอมออกสภมตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลอยเทคโนโลยมราชมงคลรอตนโกสพนทรณ

ต.หรวยยาง อ.ทอบสะแก จ.ประจวบคมรมขอนธณ

04 : องคฑความรภร/เทคโนโลยช/นวพตกรรม

รมปกคอน รมปหลองรภปสลนครา/บรลการ

ออฟไลนฑ : อาหารทะเลแปรรมป หรวยยาง

ออนไลนฑ : อาหารทะเลแปรรมป หรวยยาง

ความพรรอมออกสภมตลาด : พรรอมขาย หรดอขายแลรว

1.หอวขรออาหารทะเลแปรรมป
มาของวอตถจดพบ อาหารทะเลแปรรมป : เนดพองจากตนาบลหรวยยาง อนาเภอทอบสะแก จองหวอดประจวบ
คมรมขอนธณ  มมพดขนทมพตพดชายฝปพ งทะเล ชาวบรานจงนพยมทนาอาชมพชาวประมง
2.ผลพตภอณฑณ : อาหารทะเลแปรรมป
3.ขายใหรใคร :  ตรองการจนาหนคายใหรนอกทคองเทมพยวและประชาชนทมพชดพนชอบอาหารทะเล
4.ชคองทางการจอดจนาหนคาย : เพพพมกลจคมเปปาหมายทางการตลาดในรมปแบบออนไลนณจากเดพมทมพมม
การขายบรพเวณชจมชนดรวยรมปแบบออฟไลนณเพมยงอยคางเดมยว
5.แผนพอฒนาผลพตภอณฑณ : ตรองการปรอบปรจงบรรจจภอณฑณใหรมมความนคาสนใจมากขขขน ปรอบเปลมพยน
โลโกรสพนครา/แบรนดณ รวมถขงเพพพมชคองทางการตพดตคอลงบนบรรจจภอณฑณเพดพอดขงดมดความสนใจ
จากลมกครา
6.จจดแขจง/ขรอไดรเปรมยบ : ไมคใสคสารกอนเสมย มมอาหารทะเลหลากหลายใหรลมกคราเลดอก ราคาถมกกวคา
หนรารรานของฝากทอพวไป,ตามหรางสรรพสพนครา
7.วพธมสรรางรายไดร : ยกระดอบสพนคราและพอฒนาแพจคเกจผลพตภอณฑณอาหารทะเลแปรรมปของตนาบล
หรวยยาง ใหรโดดเดคนเปปนทมพรมรจอกมาขขขน กคอนจะลงขายตมตลาดออนไลนณ

เพพพมมมลคคาผลผลพต/ผลพตภอณฑณ/บรพการ

จจานวนรายไดร : 8,000

หนรา 61 / 163



PS65047270 : โครงการขพบเคลชชอนเศรษฐกลจและสพงคมฐานรากหลพงโควลดดรวยเศรษฐกลจ BCG : การเสรลม

สรรางวลถชเกษตรปลอดภพยยมคใหมม เพชชอการพพฒนาสลนคราและบรลการ พชรนทชชตจาบลชพยเกษม อ.บางสะพาน จ.

ประจวบคชรชขพนธฑ

Snapshot C01-C06รายงานสรมปโครงการ

การโปรโมทสพนคราลงสดพอออนไลนณ อาทพ Facebook

การเปลมพยนบรรจจภอณฑณ ปรอบปรพมาณสพนคราใหรเหมาะสมกอบราคา

การทนาโลโกรใหรนคาจดจนามากยพพงขขขน

การสคงเสรพมการขายและการตลาด

การพอฒนาสพนคราและบรพการใหรมมมมลคคาสมง

การพอฒนาบรรจจภอณฑณ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพอฒนา : 2-3 เดดอน

อาหารปลอดภพย

   การแปรรมปอาหาร

ชชชอผลลตภพณฑฑ/บรลการ : มะพรราวแกรวชอยเกษม

รายละเอชยด : เปปนขนมทมพมมรสชาตพหวานมอนเหมาะสนาหรอบทานเลคนซขพงทนามาจากมะพรราวทมพมม

ลอกษณะอคอนกขพงแกคนนามาเคมพยวกอบนนขานนขาตาลทรายและเกลดอตนาบลชอยเกษม เนดพองดรวยชาวบราน

สควนใหญคประกอบอาชมพทนาสวนมะพรราว เกจบเกมพยวผลผลพตเดดอนละ 1 ครอขง ในบางครอวเรดอนทนา

เปปนมะพรราวขาวและในบางครอวเรดอนขายทอขงลมก ในสควนของมะพรราวทมพมมลอกษณะอคอนกขพงแกคจะ

ไมคสามารถขายเปปนลมก หรดอทนาเปปนมะพรราวขาวไดร จขงเลดอกทมพจะทนาการแปรรมปในรมปแบบของ

ขนมทมพมมชดพอวคา มะพรราวแกรว ซขพงเปปนการถนอมอาหารอมกรมปแบบหนขพง เพดพอใหรเกพดประโยชนณและ

01 : รายละเอชยดผลลตภพนฑฑ/บรลการ

อาจารยฑบพญฑลต

4 คน 5 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดรตมอเดชอน (บาท)

03 : วพตถมประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสลนครา/บรลการ

06 : ผลลตภพณฑฑบรลการของทมานสรรางคมณคมาใหรกพบชมมชนไดรอยมางไร

05 : แผนธมรกลจ

08 : ชมองทางการขาย และความพรรอมออกสภมตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลอยเทคโนโลยมราชมงคลรอตนโกสพนทรณ

ต.ชอยเกษม อ.บางสะพาน จ.ประจวบคมรมขอนธณ

04 : องคฑความรภร/เทคโนโลยช/นวพตกรรม

รมปกคอน รมปหลองรภปสลนครา/บรลการ

ออฟไลนฑ : มะพรราวแกรวชอยเกษม

ออนไลนฑ : Coconut chaikasem

ความพรรอมออกสภมตลาด : พรรอมขาย หรดอขายแลรว

แผนการพอฒนาผลพตภอณฑณบรพการ
-ออกแบบบรรจจภอณฑณใหรทอนสมอย
-ทนาวมดมโอโปรโมทสพนคราทางชคองทางออนไลนณ
ทมพมาของวอตถจดพบ/ผลพตภอณฑณ/บรพการ
มะพรราวแกรวชอยเกษม ทมมตนาบลชอยเกษมไดรปรขกษาหารดอและจอดตอขงกลจคมนมขขขขน เพดพอจะพอฒนา
สพนคราใหรมมคจณภาพมากขขขน วอตถจดพบไดรแกค มะพรราว
ผลพตภอณฑณ/บรพการ
-มะพรราวแกรวชอยเกษม/Coconut Sweet Chaikasem
กลจคมเปปาหมาย
-ประชาชนทอพวไปในชจมชน อนาเภอ จองหวอด
-ทจกเพศ
ชคองทางการจอดจนาหนคาย/การทนาการตลาด
- ตลาดนอด
-รรานคราในชจมชน
- รรานคราออนไลนณ
- Facebook
- youtube
แผนการพอฒนาผลพตภอณฑณบรพการ

ใชรผลผลพตทางการเกษตรใหรเกพดประโยชนณสมงสจด

นนาเทคโนโลยมมาปรอบใชรใหรเกพดประโยชนณ

เพพพมมมลคคาผลผลพต/ผลพตภอณฑณ/บรพการ

จจานวนรายไดร : 3,500

หนรา 62 / 163



PS65047274 : โครงการขพบเคลชชอนเศรษฐกลจและสพงคมฐานรากหลพงโควลดดรวยเศรษฐกลจ BCG : การเสรลม

สรรางวลถชเกษตรปลอดภพยยมคใหมม เพชชอการพพฒนาสลนคราและบรลการ พชรนทชชตจาบลชพยเกษม อ.บางสะพาน จ.

ประจวบคชรชขพนธฑ

Snapshot C01-C06รายงานสรมปโครงการ

1.การโปรโมทสพนคราลงสดพอออนไลนณ อาทพ Facebook

2.เพพพมชคองทางจนาหนคายสพนครา

3.ปรอบเปลมพยนวอสดจเพดพอคจณภาพสพนคราใหรดมขขขน

การสคงเสรพมการขายและการตลาด

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพอฒนา : 2-3 เดดอน

เศรษฐกลจหมมนเวชยนลดการใชรพลพงงานเนรนนจากลพบมาใชรใหมม

   Recycle (การแปรสภาพ)

ชชชอผลลตภพณฑฑ/บรลการ : ไมรกวาดทางมะพรราวชอยเกษม

รายละเอชยด : ไมรกวาดทางมะพรราวชอยเกษม เปปนวอสดจทนาความสะอาดทมพประดพษฐณมาจาก

ภมมพปปญญาชาวบราน นพยมใชรสนาหรอบกวาดทนาความสะอาดลานบราน ลานหญรา สนาหรอบกวาด

เศษดพน กรอนดพน หพน ทราย เศษใบไมรหรดอ เศษมมลฝอยทมพมมขนาดคคอนขรางใหญคใหรกองรวมกอน

01 : รายละเอชยดผลลตภพนฑฑ/บรลการ

อาจารยฑบพญฑลต

4 คน 5 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดรตมอเดชอน (บาท)

03 : วพตถมประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสลนครา/บรลการ

06 : ผลลตภพณฑฑบรลการของทมานสรรางคมณคมาใหรกพบชมมชนไดรอยมางไร

05 : แผนธมรกลจ

08 : ชมองทางการขาย และความพรรอมออกสภมตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลอยเทคโนโลยมราชมงคลรอตนโกสพนทรณ

ต.ชอยเกษม อ.บางสะพาน จ.ประจวบคมรมขอนธณ

04 : องคฑความรภร/เทคโนโลยช/นวพตกรรม

รมปกคอน รมปหลองรภปสลนครา/บรลการ

ออฟไลนฑ : ไมรกวาดทางมะพรราวชอยเกษม

ออนไลนฑ : Coconut Chaikasem

ความพรรอมออกสภมตลาด : พรรอมขาย หรดอขายแลรว

ทมพมาของวอตถจดพบ/ผลพตภอณฑณ/บรพการ
    ไมรกวาดทางมะพรราวชอยเกษม ทมมตนาบลชอยเกษมไดรจอดตอขงกลจคมนมขขขขน เพดพอจะพอฒนาสพนคราใหรมม
คจณภาพมากขขขน โดยดรามไมรกวาดทางมะพรราว ทนาไดรจากไมรหลายชนพด ไดรแกค ไมคไผค ไมรขคอย ไมร
กระถพน เปปนตรน แตคทมพนพยมมาก คดอ ดรามไมรกวาดจากไมรไผคตอน เพราะขนาดลนาไมรเหมาะแกคการจอบ 
มมนนขาหนอกเบา มมความแขจงแรง ทนทาน และตอกตะปมยขดไดร สควนทางมะพรราวทมพนนามาทนาไมรกวาดไดร
จากตรนมะพรราว เพราะพดขนทมพในตนาบลชอยเกษมสควนใหญคจะปลมกตรนมะพรราว

ผลพตภอณฑณ/บรพการ
-ไมรกวาดทางมะพรราวชอยเกษม 
กลจคมเปปาหมาย
-ประชาชนทอพวไปในชจมชน อนาเภอ จองหวอด  
 
ชคองทางการจอดจนาหนคาย/การทนาการตลาด
-ตลาดนอด 
-รรานคราในชจมชน 
-รรานคราออนไลนณ 
-Facebook 
-youtube 

ใชรผลผลพตทางการเกษตรใหรเกพดประโยชนณสมงสจด

เพพพมมมลคคาผลผลพต/ผลพตภอณฑณ/บรพการ

สรรางความรมรใหรชจมชน

จจานวนรายไดร : 2,000
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PS65005841 : โครงการขพบเคลชชอนเศรษฐกลจและสพงคมฐานรากหลพงโควลดดรวยเศรษฐกลจ BCG : การเสรลม

สรรางวลถชเกษตรปลอดภพยยมคใหมม เพชชอการพพฒนาสลนคราและบรลการ พชรนทชชตจาบลธงชพย อ.บางสะพาน จ.ประจวบ

คชรชขพนธฑ

Snapshot C01-C06รายงานสรมปโครงการ

การแปรรมปอาหาร

การเพพพมมมลคคาจากปลาหมขก

โปรโมทและลงขายในแพลตฟอรณมออนไลนณตคางๆ

การพอฒนาสพนคราและบรพการใหรมมมมลคคาสมง

การพอฒนาสพนคราและบรพการใหรมมมมลคคาสมง

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพอฒนา : นรอยกวคา 1 เดดอน

อาหารปลอดภพย

   การแปรรมปอาหาร

ชชชอผลลตภพณฑฑ/บรลการ : หมขกฉาบนนขาจพขมสามรส

รายละเอชยด : หมขกฉาบนนขาจพขมสามรส คอดสรรปลาหมขกสดๆจากหาดบรานกรมดใน ตนาบลธงชอย

รสชาตพอรคอยนคารอบประทานเปปนอาหารทานเลคนทมพไมควคาใครไดรลองกจตรองบอกวคาอรคอย

01 : รายละเอชยดผลลตภพนฑฑ/บรลการ

อาจารยฑบพญฑลต

3 คน 5 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดรตมอเดชอน (บาท)

03 : วพตถมประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสลนครา/บรลการ

06 : ผลลตภพณฑฑบรลการของทมานสรรางคมณคมาใหรกพบชมมชนไดรอยมางไร

05 : แผนธมรกลจ

08 : ชมองทางการขาย และความพรรอมออกสภมตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลอยเทคโนโลยมราชมงคลรอตนโกสพนทรณ

ต.ธงชอย อ.บางสะพาน จ.ประจวบคมรมขอนธณ

04 : องคฑความรภร/เทคโนโลยช/นวพตกรรม

รมปกคอน รมปหลองรภปสลนครา/บรลการ

ออฟไลนฑ : หมขกฉาบนนขาจพขมสามรส

ออนไลนฑ : หมขกฉาบนนขาจพขมสามรส

ความพรรอมออกสภมตลาด : พรรอมขาย หรดอขายแลรว

เนดพองจากในตนาบลธงชอยชาวบรานสควนใหญคจะประกอบอาชมพประมง คราขาย
และการทคองเทมพยวเราจขงทนาอาหารแปรรมปจากปลาหมขกโดยใชรหมขกสดๆจากเรดอประมงของชาว
บรานใ
นพดขนทมพมาทนาเปปนหมขกฉาบนนขาจพขมสามรสและวางขายใหรกอบนอกทคองเทมพยวทอขงไทย
และตคางชาตพรวมถขงชาวบรานคนในชจมชนทมพมมความชดพนชอบการรอบประทานหมขกฉาบนนขาจพขมสามรส
ทมพมมรสชาตพเขจมขร
น หวาน เผจดกนาลองดม สะอาด
นคารอบประทานเปปนอาหารทานเลคนทมพไมควคาใครไดรลองกจตรองบอกวคาอรคอยสามารถหาซดขอไดรตาม
ตลาดนอดในชจมชน
รรานของฝาก
และตามทรองถนนหนราหาดบรานกรมดซขพงการขายแบบนมขทนาใหรสพนคราไมคคคอยเปปนทมพรมรจอกและรายไดร
นรอยเพราะมมแคคค
นในชจมชนและนอกทคองเทมพยวซดขอบรพโภค เราจขงเพพพมชคองทางการขายแบบออนไลนณเขราไปโดยการ
โปรโมท
และลงขายในแพลตฟอรณมออนไลนณตคางๆ เชคน Facebook, Instagram, tiktok
และมมบรพการสคงตคางจองหวอดใหรกอบลมกคราเพดพอเพพพมความสะดวกใหรกอบลมกคราไดรบรพโภคสพนคราของ
เราแตคไมคตรองเดพนทา
งมาซดขอเองเพดพอกระตจรนยอดขายทนาใหรสพนคราเปปนทมพรมรจอกมากยพพงขขขน

เพพพมมมลคคาผลผลพต/ผลพตภอณฑณ/บรพการ

จจานวนรายไดร : 10,000
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PS65005857 : โครงการขพบเคลชชอนเศรษฐกลจและสพงคมฐานรากหลพงโควลดดรวยเศรษฐกลจ BCG : การเสรลม

สรรางวลถชเกษตรปลอดภพยยมคใหมม เพชชอการพพฒนาสลนคราและบรลการ พชรนทชชตจาบลธงชพย อ.บางสะพาน จ.ประจวบ

คชรชขพนธฑ

Snapshot C01-C06รายงานสรมปโครงการ

โปรโมทสพนคราและลงขายในแพลตฟอรณมออนไลนณ

การแปรรมปพดชผอกสมจนไพรใหรเปปนผลพตภอณฑณ

การเพพพมมมลคคาใหรกอบผลพตภอณฑณ

การพอฒนาสพนคราและบรพการใหรมมมมลคคาสมง

การพอฒนาสพนคราและบรพการใหรมมมมลคคาสมง

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพอฒนา : นรอยกวคา 1 เดดอน

อาหารปลอดภพย

   สจขอนามอยอาหาร หรดอ กระบวนการควบคจมขอขนตอนการผลพตตอขงแตคตรน

ชชชอผลลตภพณฑฑ/บรลการ : เครดพองแกงรสเดจดเจรนพด

รายละเอชยด : เครดพองเเกงเจรนพดมมหลายชนพดใหรเลดอกมากมายทอขงเครดพองแกงสรมเครดพองแกง

เผจด เครดพองแกงคอพวกลพขง ทอขงหมดนมขราคาไมคแพงใชรวอตถจดพบสมจนไพรในทรองถพพนทมพสดใหมคมมกลพพน

หอมเครดพองเทศเมดพอนนาไปทนาอาหาร

01 : รายละเอชยดผลลตภพนฑฑ/บรลการ

อาจารยฑบพญฑลต

3 คน 5 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดรตมอเดชอน (บาท)

03 : วพตถมประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสลนครา/บรลการ

06 : ผลลตภพณฑฑบรลการของทมานสรรางคมณคมาใหรกพบชมมชนไดรอยมางไร

05 : แผนธมรกลจ

08 : ชมองทางการขาย และความพรรอมออกสภมตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลอยเทคโนโลยมราชมงคลรอตนโกสพนทรณ

ต.ธงชอย อ.บางสะพาน จ.ประจวบคมรมขอนธณ

04 : องคฑความรภร/เทคโนโลยช/นวพตกรรม

รมปกคอน รมปหลองรภปสลนครา/บรลการ

ออฟไลนฑ : เครดพองแกงเจ๊นพด

ออนไลนฑ : เครดพองแกงเจ๊นพด

ความพรรอมออกสภมตลาด : พรรอมขาย หรดอขายแลรว

เครดพองแกงเจรนพดเปปนเครดพองแกงทมพคพดครนสมตรและสควนผสมทมพไมคเหมดอนใคร
โดยวอตถจดพบทมพใชรในการทนาเครดพองแกงนอขนซดขอมาจากภายในชจมชน ระแวกใกลรเคมยง มมความสดใหมค
โดยคอดเลดอกเอาวอตถจดพบทมพดมมมคจณภาพเทคานอขนทมพมาใชรในการผลพตเครดพองแกงเพดพอใหรผมรบรพโภคมอพน
ใจไดรวคาเครดพองแกงส
ะอาดเละมมคจณภาพ ไมคใสคสารกอนเสมยและสมผสมอาหารถมกหลอกอนามอยแนคนอน
เครดพองแกงสนาเรจจรมปเปปนสพพงอนานวยความสะดวกใหรกอบรรานอาหาร โรงแรม ตามความตรองการ
ถราหากลมกคราตรองการแกงอะไร สามารถเลดอกเครดพองแกงประเภทนอขนๆไดรเลย
สถานทมพผลพตและจนาหนคายอยมคภายในรราน ตอขงอยมคทมพตนาบลธงชอย
เปปนสถานทมพเหมาะสมใกลรเหลคงวอตถจดพบเละชจมชนเดพนทางสะดวก มมนอกทคองเทมพยวสอญจรไปมา
ซดขอกลอบไปฝากญาตพพมพนรอง หรดอสามารถสคงไปตคางประเทศไดรดรวย
จจดแขจง 1.มมรสชาตพเครดพองเกงทมพไมคเหมดอนใคร หอมเครดพองเทศ
ใชรวอตถจดพบสดใหมค 2.ราคาผลพตภอณฑณไมคแพง
จจดอคอน 1. ผลพตภอณฑณยองไมคมมตราสพนครา
สควนใหญคลมกคราจะบอกปากตคอปาก
ยองไมคมมการโปรโมทหรดอประชาสอมพอนธณทางสดพอออนไล
นณ
โอกาส 1.เครดพองแกงเปปนผลพตภอณฑณทมพอยมคคมคกอบคนไทยมานาน
และเปปนผลพตภอณฑณทมพไดรรอบความนพยมจากผมรบรพโภคมา

เพพพมมมลคคาผลผลพต/ผลพตภอณฑณ/บรพการ

จจานวนรายไดร : 30,000
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PS65004288 : ของอรมอยชรางแรก

Snapshot C01-C06รายงานสรมปโครงการ

2.การนนาสดพอออนไลนณมาเปปนชคองทางการจนาหนคายผลพตภอณฑณ

1.การนนาสดพอออนไลนณมาใชรในการประชาสอมพอนธณ

3.การเขราถขงสดพอออนไลนณของกลจคมลมกคราและการจอดจนาหนคายผลพตภอณฑณ

การพอฒนาสพนคราและบรพการใหรมมมมลคคาสมง

การพอฒนาสพนคราและบรพการใหรมมมมลคคาสมง

การพอฒนาบรรจจภอณฑณ

การพอฒนาบรรจจภอณฑณ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพอฒนา : 2-3 เดดอน

อาหารปลอดภพย

   การแปรรมปอาหาร

ชชชอผลลตภพณฑฑ/บรลการ : กลรวยฉาบ บางเฉมยบ By U2T ตนาบลชรางแรก

รายละเอชยด : กลรวยฉาบทมพมมรสชาตพดรวยกอน 2 รสชาตพ 1.รสปาปรพกรา2.รสเนยหวาน

01 : รายละเอชยดผลลตภพนฑฑ/บรลการ

อาจารยฑบพญฑลต

5 คน 7 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดรตมอเดชอน (บาท)

03 : วพตถมประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสลนครา/บรลการ

06 : ผลลตภพณฑฑบรลการของทมานสรรางคมณคมาใหรกพบชมมชนไดรอยมางไร

05 : แผนธมรกลจ

08 : ชมองทางการขาย และความพรรอมออกสภมตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลอยเทคโนโลยมราชมงคลรอตนโกสพนทรณ

ต.ชรางแรก อ.บางสะพานนรอย จ.ประจวบคมรมขอนธณ

04 : องคฑความรภร/เทคโนโลยช/นวพตกรรม

รมปกคอน รมปหลองรภปสลนครา/บรลการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรรอมออกสภมตลาด : พรรอมขาย หรดอขายแลรว

โครงสรรางธจรกพจของทมม U2T ตนาบลชรางแรก ดนาเนพนการโดยการสนอบสนจนการพอฒนา สคงเสรพม 
ผลอกดอนและพอฒนาผลพตภอณฑณภายในชจมชนเพดพอออกสมคตลาดชจมชนภายในตนาบล และนอกเขต
พดขนทมพตนาบลพดขนทมพใกลรเคมยงโดยการรควมกอนวางแผนการตลาดและการขายสพนคราทอขงแบบ 
online/off-line เพดพอเปปนตลาดการขายผลพตภอณฑณ และบรพการของชจมชน ทมม U2T ตนาบลชราง
แรกเลจงเหจนความสนาคอญของเกษตรกรภายในชจมชน จขงมมความคพดจะชควยเหลดอเกษตรกรภาย
ในชจมชน เพดพอใหรเกษตรกรมมรายไดรและสคงเสรพมผลผลพตใหรมมคจณคคาและสามารถพอฒนาผลผลพต
โดยการแปรรมปสพนคราใหรมมรายไดรและเพพพมมมลคคาสพนครา ซขพงในตนาบลชรางแรกพดชเศรษฐกพจคดอ 
ปาลณมนนขามอน ยางพารา สอบปะรด นอกจากนมขชาวบรานยองปลมกพดชผสมอาทพ เชคน กลรวยนนขาวรา กลรวย
หอมทอง กลรวยเลจบมดอนาง กลรวยไขค พรพก ขราวโพด ฟปกทอง มะละกอ และผลผลพตอดพนๆ ซขพงใน
ปปจจจบอนผลผลพตมมราคาตนพา ลงเกพนความตรองการของตลาดจขงทนาใหรผลผลพตลรนตลาด ดองนอขนทมม 
U2T ตนาบลชรางแรก จขงมมความคพดนนาผลผลพตของเกษตรกรภายในตนาบลชรางแรกมาสรราง
ประโยชนณสรรางรายไดรใหรมมมมลคคามากขขขนโดยการแปรรมปสพนคราใหรมมรายไดร โดยทางทมม U2T 
ตนาบลชรางแรกจะสรรางผลพตภอณฑณโดยการนนาวอตถจดพบพายในชจมชนของตนาบลชรางแรกมาสรราง
ผลพตภอณฑณ ทมม U2T ตนาบลชรางแรก จะจอดทนาผลพตภอณฑณ ตามโครงการขอบเคลดพอนเศรษฐกพจและ
สองคมฐานรากหลองโควพดดรวยเศรษฐกพจ BCG (U2T for BCG) กนาหนดขขขนมาโดยทางทมม U2T 
ตนาบลชรางแรก จะจอดทนาผลพตภอณฑณประเภทอาหารคดอ กลรวยฉาบ ขขขนมาโดยวอตถจดพบมาจากภาย
ในชจมชนตนาบลชรางแรก ผลพตภอณฑณนมข เปปนผลพตภอณฑณทมพสามารถเขราถขงกลจคมประชาชนทอขง เดจก วอย
รจคน ผมรสมงอายจ ดรวยราคาทมพจอบตรองไดร โดยผลพตภอณฑณทมพทางทมม U2T ตนาบลชรางแรกจะดนาเนพนการ

ใชรผลผลพตทางการเกษตรใหรเกพดประโยชนณสมงสจด

จจานวนรายไดร : 200
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PS65004742 : ของอรมอยชรางแรก

Snapshot C01-C06รายงานสรมปโครงการ

2.การนนาสดพอออนไลนณมาเปปนชคองทางการจนาหนคายผลพตภอณฑณ

1.การนนาสดพอออนไลนณมาใชรในการประชาสอมพอนธณ

3.การเขราถขงสดพอออนไลนณของกลจคมลมกคราและการจอดจนาหนคายผลพตภอณฑณ

การพอฒนาสพนคราและบรพการใหรมมมมลคคาสมง

การพอฒนาสพนคราและบรพการใหรมมมมลคคาสมง

การพอฒนาบรรจจภอณฑณ

การพอฒนาบรรจจภอณฑณ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพอฒนา : 2-3 เดดอน

อาหารปลอดภพย

   การแปรรมปอาหาร

ชชชอผลลตภพณฑฑ/บรลการ : นนขาพรพกนรกปากแตก By U2T ตนาบลชรางแรก

รายละเอชยด : นนขาพรพกนรก โดยพรพกและสควนผสมอดพนๆสามารถหาไดรในตนาบลชรางแรกทมพมา

จากเกษตรและชาวบราน

01 : รายละเอชยดผลลตภพนฑฑ/บรลการ

อาจารยฑบพญฑลต

5 คน 7 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดรตมอเดชอน (บาท)

03 : วพตถมประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสลนครา/บรลการ

06 : ผลลตภพณฑฑบรลการของทมานสรรางคมณคมาใหรกพบชมมชนไดรอยมางไร

05 : แผนธมรกลจ

08 : ชมองทางการขาย และความพรรอมออกสภมตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลอยเทคโนโลยมราชมงคลรอตนโกสพนทรณ

ต.ชรางแรก อ.บางสะพานนรอย จ.ประจวบคมรมขอนธณ

04 : องคฑความรภร/เทคโนโลยช/นวพตกรรม

รมปกคอน รมปหลองรภปสลนครา/บรลการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรรอมออกสภมตลาด : พรรอมขายภายในเวลา 1 เดดอน

โครงสรรางธจรกพจของทมม U2T ตนาบลชรางแรก ดนาเนพนการโดยการสนอบสนจนการพอฒนา สคงเสรพม 
ผลอกดอนและพอฒนาผลพตภอณฑณภายในชจมชนเพดพอออกสมคตลาดชจมชนภายในตนาบล และนอกเขต
พดขนทมพตนาบลพดขนทมพใกลรเคมยงโดยการรควมกอนวางแผนการตลาดและการขายสพนคราทอขงแบบ 
online/off-line เพดพอเปปนตลาดการขายผลพตภอณฑณ และบรพการของชจมชน ทมม U2T ตนาบลชราง
แรกเลจงเหจนความสนาคอญของเกษตรกรภายในชจมชน จขงมมความคพดจะชควยเหลดอเกษตรกรภาย
ในชจมชน เพดพอใหรเกษตรกรมมรายไดรและสคงเสรพมผลผลพตใหรมมคจณคคาและสามารถพอฒนาผลผลพต
โดยการแปรรมปสพนคราใหรมมรายไดรและเพพพมมมลคคาสพนครา ซขพงในตนาบลชรางแรกพดชเศรษฐกพจคดอ 
ปาลณมนนขามอน ยางพารา สอบปะรด นอกจากนมขชาวบรานยองปลมกพดชผสมอาทพ เชคน กลรวยนนขาวรา กลรวย
หอมทอง กลรวยเลจบมดอนาง กลรวยไขค พรพก ขราวโพด ฟปกทอง มะละกอ และผลผลพตอดพนๆ ซขพงใน
ปปจจจบอนผลผลพตมมราคาตนพา ลงเกพนความตรองการของตลาดจขงทนาใหรผลผลพตลรนตลาด ดองนอขนทมม 
U2T ตนาบลชรางแรก จขงมมความคพดนนาผลผลพตของเกษตรกรภายในตนาบลชรางแรกมาสรราง
ประโยชนณสรรางรายไดรใหรมมมมลคคามากขขขนโดยการแปรรมปสพนคราใหรมมรายไดร โดยทางทมม U2T 
ตนาบลชรางแรกจะสรรางผลพตภอณฑณโดยการนนาวอตถจดพบพายในชจมชนของตนาบลชรางแรกมาสรราง
ผลพตภอณฑณ ทมม U2T ตนาบลชรางแรก จะจอดทนาผลพตภอณฑณ ตามโครงการขอบเคลดพอนเศรษฐกพจและ
สองคมฐานรากหลองโควพดดรวยเศรษฐกพจ BCG (U2T for BCG) กนาหนดขขขนมาโดยทางทมม U2T 
ตนาบลชรางแรก จะจอดทนาผลพตภอณฑณประเภทอาหารคดอ นนขาพรพกนรก ขขขนมาโดยวอตถจดพบมาจาก
ภายในชจมชนตนาบลชรางแรก ผลพตภอณฑณนมข เปปนผลพตภอณฑณทมพสามารถเขราถขงกลจคมประชาชนทอขง เดจก 
วอยรจคน ผมรสมงอายจ ดรวยราคาทมพจอบตรองไดร โดยผลพตภอณฑณทมพทางทมม U2T ตนาบลชรางแรกจะดนาเนพน

ใชรผลผลพตทางการเกษตรใหรเกพดประโยชนณสมงสจด

จจานวนรายไดร : 200
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PS65004843 : ทองมรวน

Snapshot C01-C06รายงานสรมปโครงการ

พอฒนา Packaging Design, .ใหรมมคจณภาพ

กลจคมลมกคราทอขงในพดขนทมพ และใกลรเคมยง ตลอดจนบทแพลท ฟอรณมออนไลนณ

อบรมอมคอมเมพรณซ Page Facebook เเละ Line Platform

การพอฒนาสพนคราและบรพการใหรมมมมลคคาสมง

การพอฒนาบรรจจภอณฑณ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพอฒนา : 2-3 เดดอน

อาหารปลอดภพย

   การแปรรมปอาหาร

ชชชอผลลตภพณฑฑ/บรลการ : ทองมรวนสมจนไพร

รายละเอชยด : เปปนขนมไทยสมอยโบราณทมพมมมานาน มมวอตถจดพบทมพหาไดรงคายในครอวเรดอน ซขพง

ทางกลจคมของเรามมแนวคพดทมพจะทนาใหรรสชาตพและกลพพนแตกตคางไปจากเดพม โดยนนาวอตถจดพบทมพมมใน

ชจมชนมาดอดแปลงเปปนสควนผสมในการทนา เพดพอใหรทองมรวนแตกตคางจากทองมรวนตามทรอง

ตลาดทอพวไป

01 : รายละเอชยดผลลตภพนฑฑ/บรลการ

อาจารยฑบพญฑลต

7 คน 6 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดรตมอเดชอน (บาท)

03 : วพตถมประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสลนครา/บรลการ

06 : ผลลตภพณฑฑบรลการของทมานสรรางคมณคมาใหรกพบชมมชนไดรอยมางไร

05 : แผนธมรกลจ

08 : ชมองทางการขาย และความพรรอมออกสภมตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลอยเทคโนโลยมราชมงคลรอตนโกสพนทรณ

ต.ไชยราช อ.บางสะพานนรอย จ.ประจวบคมรมขอนธณ

04 : องคฑความรภร/เทคโนโลยช/นวพตกรรม

รมปกคอน รมปหลองรภปสลนครา/บรลการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรรอมออกสภมตลาด : พรรอมขาย หรดอขายแลรว

การผลพตทองมรวนสมจนไพร โดยมมสมจนไพรมาใชรในสควนผสมเพดพอเพพพมรสชาตพและสมสอนใหรแตกตคาง
ไปจากเดพม ทนาใหรทองมรวนสมจนไพรแตกตคางจากทองมรวนตามทรองตลาดทอพวไป โดยจะดนาเนพน
การคอดสรรวอตถจดพบและนนามาแปรรมป รวมถขงจอดทนาบรรจจภอณฑณและจอดจนาหนคายตามชคองทางออ
นไลนณและออฟไลนณ

คพดครนกระบวนการทนางานทมพงคายขขขน

สรรางงานสรรางอาชมพ

สรรางรายไดรใหรชจมชน

จจานวนรายไดร : 3,000
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PS65004909 : กลรวยหลากรส

Snapshot C01-C06รายงานสรมปโครงการ

พอฒนา Packaging Design, .ใหรมมคจณภาพ

กลจคมลมกคราทอขงในพดขนทมพ และใกลรเคมยง ตลอดจนบทแพลท ฟอรณมออนไลนณ

อบรมอมคอมเมพรณซ Page Facebook เเละ Line Platform

การพอฒนาสพนคราและบรพการใหรมมมมลคคาสมง

การพอฒนาบรรจจภอณฑณ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพอฒนา : 2-3 เดดอน

อาหารปลอดภพย

   การแปรรมปอาหาร

ชชชอผลลตภพณฑฑ/บรลการ : กลรวยหลากรส

รายละเอชยด : เปปนการนนากลรวยมาแปรรมปเพดพอเพพพมมมลคคาผลพตภอณฑณ โดยจะนนากลรวยมาแปร

รมปเปปนกลรวยฉาบทมพมมหลายรสทมพหลากหลายและตคางไปจากเดพม

01 : รายละเอชยดผลลตภพนฑฑ/บรลการ

อาจารยฑบพญฑลต

7 คน 6 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดรตมอเดชอน (บาท)

03 : วพตถมประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสลนครา/บรลการ

06 : ผลลตภพณฑฑบรลการของทมานสรรางคมณคมาใหรกพบชมมชนไดรอยมางไร

05 : แผนธมรกลจ

08 : ชมองทางการขาย และความพรรอมออกสภมตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลอยเทคโนโลยมราชมงคลรอตนโกสพนทรณ

ต.ไชยราช อ.บางสะพานนรอย จ.ประจวบคมรมขอนธณ

04 : องคฑความรภร/เทคโนโลยช/นวพตกรรม

รมปกคอน รมปหลองรภปสลนครา/บรลการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรรอมออกสภมตลาด : พรรอมขาย หรดอขายแลรว

ผลพตภอณฑณกลรวยหลากรสเปปนการนนากลรวยมาแปรรมปเปปนกลรวยฉาบทมพมมหลายรสชาตพ เชคน ผง
บาบมคพว
ผงปาปปกรา  ผงวพงซณแซคบ รวมถขงยองคงรสชาตพดอขงเดพม ในการทนาผลพตภอณฑณจะเรพพมตอขงแตคการคอด
เลดอกวอตถจดพบ การแปรรมป การนนากลรวยฉาบมาใสคบรรจจภอณฑณ การหาตลาด กลจคมลมกคราและการ
จอดจนาหนคายทมพหลากหลายออนไลนณและออฟไลนณ

ใชรผลผลพตทางการเกษตรใหรเกพดประโยชนณสมงสจด

สรรางงานสรรางอาชมพ

สรรางรายไดรใหรชจมชน

จจานวนรายไดร : 5,000
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PS65005011 : ลภกประคบสมมนไพรไชยราช

Snapshot C01-C06รายงานสรมปโครงการ

อบรมอมคอมเมพรณซ Page Facebook เเละ Line Platform

กลจคมลมกคราทอขงในพดขนทมพ และใกลรเคมยง ตลอดจนบทแพลท ฟอรณมออนไลนณ

พอฒนา Packaging Design, .ใหรมมคจณภาพ

การพอฒนาสพนคราและบรพการใหรมมมมลคคาสมง

การพอฒนาบรรจจภอณฑณ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพอฒนา : 2-3 เดดอน

เศรษฐกลจสรรางสรรคฑจากภภมลปปญญาและวพฒนธรรมทรองถลชน

   เทคโนโลยมการออกแบบผลพตภอณฑณ

ชชชอผลลตภพณฑฑ/บรลการ : ลมกประคบสมจนไพรไชยราช

รายละเอชยด : ลมกประคบสมจนไพรไชยราช เปปนการนนาสมจนไพรทมพสามารถหาไดรในครอวเรดอนทอพว

ไปมาตคอยอดพอฒนามาเปปนผลพตภอณฑณลมกประคบไดร ซขพงนอกจากจะสรรางรายไดรใหรกอบชจมชน

แลรวยองถดอเปปนการอนจรอกษณภมมพปปญญาทรองถพพนดรวย

01 : รายละเอชยดผลลตภพนฑฑ/บรลการ

อาจารยฑบพญฑลต

7 คน 6 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดรตมอเดชอน (บาท)

03 : วพตถมประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสลนครา/บรลการ

06 : ผลลตภพณฑฑบรลการของทมานสรรางคมณคมาใหรกพบชมมชนไดรอยมางไร

05 : แผนธมรกลจ

08 : ชมองทางการขาย และความพรรอมออกสภมตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลอยเทคโนโลยมราชมงคลรอตนโกสพนทรณ

ต.ไชยราช อ.บางสะพานนรอย จ.ประจวบคมรมขอนธณ

04 : องคฑความรภร/เทคโนโลยช/นวพตกรรม

รมปกคอน รมปหลองรภปสลนครา/บรลการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรรอมออกสภมตลาด : พรรอมขาย หรดอขายแลรว

ผลพตภอณฑณลมกประคบเปปนการนนาสมจนไพรทมพมมอยมคในครอวเรดอนมาอบแหรงไลคความชดพน แลรวรวมเขรา
ดรวยกอนใชรผราขาวบางหคอ โดยในขอขนตอนของการทนาจะเรพพมตอขงแตคการเลดอกสรรพดชสมจนไพร การ
ทนาพดชสมจนไพรมาเขราสมคกระบวนการอบแหรง การหคอทนาลมกประคบ ตลอดจนการนนาลมกประคบ
บรรจจลงในบรรจจภอณฑณและจอดจนาหนคาย

สรรางงานสรรางอาชมพ

สรรางรายไดรใหรชจมชน

อนจรอกษณและตคอยอดภมมพปปญญาทรองถพพน

จจานวนรายไดร : 2,300
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PS65025768 : รพกษฑเล รพกษฑเลน

Snapshot C01-C06รายงานสรมปโครงการ

ใชรนวอตกรรมการอาบปปา ใหรเขราถขงธรรมชาตพดรวยสอมผอสทอขง 5 โดยทมพคลองปากปปด เนรนการฟปง

ธรรมชาตพ ใชรเสมยงธรรมชาตพ สรรางพลองใจ

ใชรเทคนพคการฝฝกอบรมเชพงปฏพบอตพการพอฒนาศอกยภาพเยาวชนพายคยอคใหรมมความรมรและ

ทอกษะการเลคาเรดพอง จากการเรมยนรมร ระบบนพเวศปปาชายเลน การดมนก การดมดาว การพายคยอค

การสคงเสรพมการขายและการตลาด

การพอฒนาสพนคราและบรพการใหรมมมมลคคาสมง

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพอฒนา : 2-3 เดดอน

ทมองเทชชยวทชชเปปนมลตรตมอสลชงแวดลรอมและสมขภาพ

   ธจรกพจการทคองเทมพยวออนไลนณ

ชชชอผลลตภพณฑฑ/บรลการ : สถานทมพทคองเทมพยวสมเขมยวเชพงสรรางสรรคณคลองปากปปด

รายละเอชยด : เรมยนรมรวพถมชมวพตและภมมพปปญญาทรองถพพนชจมชน ธรรมชาตพบนาบอด เปปด

ประสบการณณพายเรดอคายอก เรมยนรมรระบบนพเวศปปาชายเลน

01 : รายละเอชยดผลลตภพนฑฑ/บรลการ

อาจารยฑบพญฑลต

5 คน 5 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดรตมอเดชอน (บาท)

03 : วพตถมประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสลนครา/บรลการ

06 : ผลลตภพณฑฑบรลการของทมานสรรางคมณคมาใหรกพบชมมชนไดรอยมางไร

05 : แผนธมรกลจ

08 : ชมองทางการขาย และความพรรอมออกสภมตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลอยเทคโนโลยมราชมงคลรอตนโกสพนทรณ

ต.พงศณประศาสนณ อ.บางสะพาน จ.ประจวบคมรมขอนธณ

04 : องคฑความรภร/เทคโนโลยช/นวพตกรรม

รมปกคอน รมปหลองรภปสลนครา/บรลการ

ออฟไลนฑ : รอกษณเล รอกษณเลน

ออนไลนฑ : รอกษณเล รอกษณเลน

ความพรรอมออกสภมตลาด : พรรอมขาย หรดอขายแลรว

จจดขาย  รอกษณเล รอกษณเลน  
จจดแขจง เรมยนรมรวพถมชมวพตและภมมพปปญญาทรองถพพนชจมชน ธรรมชาตพบนาบอด เปปดประสบการณณพาย
เรดอคายอก เรมยนรมรระบบนพเวศปปาชายเลน
กลจคมลมกคราปปจจจบอน/อนาคต (Customer  Segments)   
• กลจคมศขกษาดมงานหนควยงานราชการ เชคน อบต. อสม. อบจ.
• กลจคมเพดพอนวอยรจคน  เพดพอนวอยเรมยน
• นอกทคองเทมพยวแบบผจญภอย Back packer
• นอกทคองเทมพยวแบบ walk in ขอบรถผคาน
• กลจคมครอบครอว
• นอกวพชาการ / นอกวพจอย
• จากโรงแรมและรมสอรณท  
การสดพอสารการตลาด/การขนสคง (Channels)  
• เฟสบจ๊ค
• ปปายประชาสอมพอนธณ
• การประชาสอมพอนธณจากหนควยงานตคาง ๆ ภายนอก
• เวจปไซตณ 
• โบรชอวรณ/แผคนพอบ
• ปากตคอปาก 

สคงเสรพมและสนอบสนจนการทคองเทมพยวชจมชน

สรรางงานสรรางอาชมพ

สรรางรายไดรใหรชจมชน

อนจรอกษณสพพงแวดลรอม และมมการพอฒนาอยคางยอพงยดน

จจานวนรายไดร : 50,000
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PS65025772 : กลมองอลชม-สมข

Snapshot C01-C06รายงานสรมปโครงการ

นนาวอสดจทมพมมในชจมชนมาพอฒนาเปปนแพคเกจกลคองอพพม-สจข

พอฒนาแพคเกจบอกเลคาเรดพองทมพมาของผลพตภอณฑณ รมปแบบกลคอง/สมทมพสดใสทอนสมอย เนรนมอง

เหจนผลพตภอณฑณและมมปปายแทจคแตคละผลพตภอณฑณ

ปรอบเปลมพยน/แปรรมปผลพตภอณฑณใหมค

การสคงเสรพมการขายและการตลาด

การพอฒนาสพนคราและบรพการใหรมมมมลคคาสมง

การพอฒนาบรรจจภอณฑณ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพอฒนา : 2-3 เดดอน

อาหารปลอดภพย

   การออกแบบและพอฒนาผลพตภอณฑณ

ชชชอผลลตภพณฑฑ/บรลการ : กลคองอพพม-สจข

รายละเอชยด : เปปนบรรจจภอณฑณทมพรวมผลพตภอณฑณทมพเปปนออตลอกษณณของทรองถพพนหลายผลพตภอณฑณ

ไวรในกลคองเดมยวมมทอขงของสนาหรอบรอบประทานและใชรงาน ทมพผมรซดขอจะไดรรอบความอพพมจากการรอบ

ประทานและมมความสจขจากการใชรงานผลพตภอณฑณชจมชน อพพมใจและสจขใจทมพไดรมมสควนชควยสนอบ

สนจนผลพตภอณฑณชจมชน

01 : รายละเอชยดผลลตภพนฑฑ/บรลการ

อาจารยฑบพญฑลต

5 คน 5 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดรตมอเดชอน (บาท)

03 : วพตถมประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสลนครา/บรลการ

06 : ผลลตภพณฑฑบรลการของทมานสรรางคมณคมาใหรกพบชมมชนไดรอยมางไร

05 : แผนธมรกลจ

08 : ชมองทางการขาย และความพรรอมออกสภมตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลอยเทคโนโลยมราชมงคลรอตนโกสพนทรณ

ต.พงศณประศาสนณ อ.บางสะพาน จ.ประจวบคมรมขอนธณ

04 : องคฑความรภร/เทคโนโลยช/นวพตกรรม

รมปกคอน รมปหลองรภปสลนครา/บรลการ

ออฟไลนฑ : กลคองอพพม-สจข

ออนไลนฑ : กลคองอพพม-สจข

ความพรรอมออกสภมตลาด : พรรอมขายภายในเวลา 3 เดดอนขขขนไป

ผลพตภอณฑณกลคองอพพม-สจข 
•      จจดขาย ความหลากหลายของผลพตภอณฑณชจมชนในบรรจจภอณฑณเดมยว ซดขอไดรสะดวกจากชคอง
ทางทมพหลากหลายซดขอกลคองเดมยวไดรผลพตภอณฑณชจมชนทอขงตนาบล
•      จจดแขจง ผลพตภอณฑณจากผมรผลพตในชจมชน กระบวนการผลพตปลอดสารเคมม ปรอบใชรภมมพปปญญา
และทรอพยากรในพดขนทมพคอดสรรผลพตภอณฑณทมพโดดเดคนบนเสรนทางการทคองเทมพยวโดยชจมชน สรราง
การมมสควนรควมในการพอฒนาผลพตภอณฑณชจมชนทอขงตนาบล
กลจคมลมกคราปปจจจบอน/อนาคต (Customer  Segments)   
• นอกทคองเทมพยว 
• คณะศขกษาดมงาน 
• ประชาชนทอพวไป 
การสดพอสารการตลาด/การขนสคง (Channels)  
• วางจนาหนคายทมพสถานทมพทคองเทมพยว
• ทางออนไลนณเพจเฟสบจ๊ค กลจคมไลนณ 
• การบอกตคอ 
• การออกบมธ 
ทมพมาของรายไดร  (Revenue Streams)  
• การจนาหนคายกลคองอพพม-สจข 
กพจกรรมหลอกทมพทนา   (Key Activities)

ใชรผลผลพตทางการเกษตรใหรเกพดประโยชนณสมงสจด

เพพพมมมลคคาผลผลพต/ผลพตภอณฑณ/บรพการ

ลดขยะ/การนนาวอตถจดพบกลอบมาใชรใหมค [Reduce/Reuse/Recycle]

สคงเสรพมและสนอบสนจนการทคองเทมพยวชจมชน

สรรางงานสรรางอาชมพ

จจานวนรายไดร : 0
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PS65047273 : โครงการขพบเคลชชอนเศรษฐกลจและสพงคมฐานรากหลพงโควลดดรวยเศรษฐกลจ BCG : การเสรลม

สรรางวลถชเกษตรปลอดภพยยมคใหมม เพชชอการพพฒนาสลนคราและบรลการ พชรนทชชตจาบลรมอนทอง อ.บางสะพาน จ.

ประจวบคชรชขพนธฑ

Snapshot C01-C06รายงานสรมปโครงการ

การพอฒนาบรรจจภอณฑณ

ชคองทางการจอดจนาหนคายออนไลนณ

การถนอมอาหาร

การสคงเสรพมการขายและการตลาด

การพอฒนาสพนคราและบรพการใหรมมมมลคคาสมง

การพอฒนาบรรจจภอณฑณ

การยกระดอบมาตรฐานสพนคราและบรพการ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพอฒนา : 2-3 เดดอน

อาหารปลอดภพย

   เทคโนโลยมการแปรรมปผลผลพตการเกษตร

ชชชอผลลตภพณฑฑ/บรลการ : มะละกอแกรวรคอนทอง

รายละเอชยด : ผลพตภอณฑณมะละกอแกรวรคอนทอง สามารถรอบประทานไดรทจกวอย รสชาตพอรคอย

เปปนเอกลอกษณณ มมความหนขบ มมกลพพนหอมอคอน ๆ รวมถขงความหวานทมพไดรจากทอขงมะละกอและนนขา

เชดพอมทมพเขรากอนเปปนอยคางดม สามารถรอปประทานไดรทอขงแบบแชคเยจนและไมคแชคเยจน

01 : รายละเอชยดผลลตภพนฑฑ/บรลการ

อาจารยฑบพญฑลต

7 คน 7 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดรตมอเดชอน (บาท)

03 : วพตถมประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสลนครา/บรลการ

06 : ผลลตภพณฑฑบรลการของทมานสรรางคมณคมาใหรกพบชมมชนไดรอยมางไร

05 : แผนธมรกลจ

08 : ชมองทางการขาย และความพรรอมออกสภมตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลอยเทคโนโลยมราชมงคลรอตนโกสพนทรณ

ต.รคอนทอง อ.บางสะพาน จ.ประจวบคมรมขอนธณ

04 : องคฑความรภร/เทคโนโลยช/นวพตกรรม

รมปกคอน รมปหลองรภปสลนครา/บรลการ

ออฟไลนฑ : รรานคราชจมชนรคอนทอง

ออนไลนฑ : ผลพตภอณฑณ รคอนทอง

ความพรรอมออกสภมตลาด : พรรอมขาย หรดอขายแลรว

มะละกอแกรวรคอนทองทางทมมตนาบลรคอนทอง ไดรหารดอกอนในกลจคม เพดพอพอฒนาสพนครานมข เพดพอเพพพม
มมลคคาใหรกอบ มะละกอ ผลผลพตทางการเกษตรทมพมมราคาตนพาในบางชควงทมพมะละกอลรนตลาด จขงไดรนนา
มาสรรางเปปนผลพตภอณฑณ มะละกอลอยแกรว ทมพไดรพอฒนาใหรมมคจณคคาและเพพพมราคาไดร ทอขงการพอฒนา 
รสชาตพ บรรจจภอณฑณ ชคองทางการจอดจนาหนคายทมพหลากหลายและการบรพการทมพมมเอกลอกษณณของ
ชจมชน ใหรลมกคราสามารถเขราถขงทมพมาของวอตถจดพบ ขอขนตอนการผลพต รวมถขงวพถมชจมชนของ ตนาบล
รคอนทอง

ใชรผลผลพตทางการเกษตรใหรเกพดประโยชนณสมงสจด

เพพพมมมลคคาผลผลพต/ผลพตภอณฑณ/บรพการ

สรรางงานสรรางอาชมพ

จจานวนรายไดร : 1,000
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PS65049125 : โครงการขพบเคลชชอนเศรษฐกลจและสพงคมฐานรากหลพงโควลดดรวยเศรษฐกลจ BCG : การเสรลม

สรรางวลถชเกษตรปลอดภพยยมคใหมม เพชชอการพพฒนาสลนคราและบรลการ พชรนทชชตจาบลรมอนทอง อ.บางสะพาน จ.

ประจวบคชรชขพนธฑ

Snapshot C01-C06รายงานสรมปโครงการ

การถนอมอาหาร

ชคองทางการจอดจนาหนคายออนไลนณ

การพอฒนาปรอบปรจงรสชาตพของผลพตภอณฑณและบรรจจภอณฑณใหรเหมาะสมสนาหรอบการจอด

จนาหนคาย

การสคงเสรพมการขายและการตลาด

การพอฒนาสพนคราและบรพการใหรมมมมลคคาสมง

การพอฒนาบรรจจภอณฑณ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพอฒนา : 2-3 เดดอน

อาหารปลอดภพย

   การออกแบบและพอฒนาผลพตภอณฑณ

ชชชอผลลตภพณฑฑ/บรลการ : กลรวยฉาบเลจบมดอนารคอนทอง

รายละเอชยด : ผลพตภอณฑณกลรวยฉาบเลจบมดอนางรคอนทองสามารถทานไดรทจกเพศทจกวอยรส

ชาตพและกลพพนมมความเปปนเอกลอกษณณเหมาะสนาหรอบการรอบประทานเปปนอาหารทานเลคนกลรวย

เลจบมดอนางเปปนผลไมรทรองถพพนของประเทศไทย นพยมปลมกกอนมากทางภาคใตรของประเทศ และ

หมมคบรานคลองลอยกจเปปนอมกหนขพงพดขนทมพทมพไดรรอบความนพยมในการปลมกกลรวยเลจบมดอนางจขงทนาใหรมม

คนในหมมคบรานปลมกกลรวยเลจบมดอนางกอนเปปนจนานวนมากจขงทนาใหรมมจนานวนของผลผลพตใน

ปรพมาณมาก และในบางฤดมกาลกลรวยเลจบมดอนางจะมมปรพมาณมากกวคาปกตพทนาใหรการรอบ

01 : รายละเอชยดผลลตภพนฑฑ/บรลการ

อาจารยฑบพญฑลต

7 คน 7 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดรตมอเดชอน (บาท)

03 : วพตถมประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสลนครา/บรลการ

06 : ผลลตภพณฑฑบรลการของทมานสรรางคมณคมาใหรกพบชมมชนไดรอยมางไร

05 : แผนธมรกลจ

08 : ชมองทางการขาย และความพรรอมออกสภมตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลอยเทคโนโลยมราชมงคลรอตนโกสพนทรณ

ต.รคอนทอง อ.บางสะพาน จ.ประจวบคมรมขอนธณ

04 : องคฑความรภร/เทคโนโลยช/นวพตกรรม

รมปกคอน รมปหลองรภปสลนครา/บรลการ

ออฟไลนฑ : รรานคราชจมชนรคอนทอง

ออนไลนฑ : กลรวยเลจบมดอนางรคอนทอง

ความพรรอมออกสภมตลาด : พรรอมขาย หรดอขายแลรว

กลรวยฉาบเลจบมดอนางรคอนทองทางทมมตนาบลรคอนทอง ไดรรวมกลจคมกอนขขขน เพดพอพอฒนาผลพตภอณฑณ
กลรวยฉาบเลจบมดอนางนมข ใหรมมคจณภาพทมพดมมากขขขน ทอขงเพพพมมมลคคาใหรกอบผลพตภอณฑณ พอฒนาบรรจจ
ภอณฑณใหรทอนสมอย เขราถขงลมกคราทจกเพศทจกวอย โดยการทมพนนากลรวยเลจบมดอนางมาเพพพมมมลคคา เพราะ
วคาในบางฤดมกาลกลรวยเลจบมดอนางลรนตลาดจขงทนาใหรมมราคาถมก จขงนนามาสรรางเปปนผลพตภอณฑณ
กลรวยฉาบเลจบมดอนาง ทมพพอฒนาใหรมมความแตกตคางกอบตามทรองตลาดทอพวไปโดยการทนาใหรมมความ
หลากหลายของรสชาตพ บรรจจภอณฑณมมความสวยงามสามารถดขงดมดผมรบรพโภคไดร รวมถขงชคองทาง
การจอดจนาหนคายทมพหลากหลายมากขขขน และลมกครายองสามารถเขราถขงและรอบทราบทมพมาของวอตถจดพบ
ไดรอมกดรวย

ใชรผลผลพตทางการเกษตรใหรเกพดประโยชนณสมงสจด

เพพพมมมลคคาผลผลพต/ผลพตภอณฑณ/บรพการ

สรรางงานสรรางอาชมพ

จจานวนรายไดร : 3,750
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PS65014132 : โครงการสมงเสรลมการสรรางมภลคมาเพลชมผลลตภพณฑฑชมมชนตามแนวคลดเศรษฐกลจBCG ตจาบลปาก

นจราปราณ

Snapshot C01-C06รายงานสรมปโครงการ

การพอฒนาบรรจจภอณฑณ

-

-

ถคายทอดเทคโนโลยมการผลพตและบรพการ

ถคายทอดเทคโนโลยมการผลพตและบรพการ

การสคงเสรพมการขายและการตลาด

การสคงเสรพมการขายและการตลาด

การพอฒนาสพนคราและบรพการใหรมมมมลคคาสมง

การพอฒนาสพนคราและบรพการใหรมมมมลคคาสมง

การพอฒนาบรรจจภอณฑณ

การพอฒนาบรรจจภอณฑณ

เศรษฐกลจสรรางสรรคฑจากภภมลปปญญาและวพฒนธรรมทรองถลชน

   เทคโนโลยมการออกแบบผลพตภอณฑณ

ชชชอผลลตภพณฑฑ/บรลการ : ปราณ เฮอรณบมข (Pran Herbi Soap)

รายละเอชยด : สบมคสมจนไพรพดชทรองถพพนจากปปาชายเลน (Pran Herbi Soap)?สมตรขลมค 

สรรพคจณ แกรคอน/โรคผพวหนอง?สมตร สนามะงา สรรพคจณ แกรคอน โรคผพวหนอง แกรพพษแมลงสอตวณ

กอดตคอย?สมตรเบญจมาศนนขาเคจม สรรพคจณแกรคอน/โรคผพวหนอง/รอกษาแผลเรดขอรอง ผพวเนมยนนจคม 

กรอนละ 45 บาท 3 ชพขน 100

01 : รายละเอชยดผลลตภพนฑฑ/บรลการ

อาจารยฑบพญฑลต

4 คน 4 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดรตมอเดชอน (บาท)

03 : วพตถมประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสลนครา/บรลการ

06 : ผลลตภพณฑฑบรลการของทมานสรรางคมณคมาใหรกพบชมมชนไดรอยมางไร

05 : แผนธมรกลจ

08 : ชมองทางการขาย และความพรรอมออกสภมตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลอยเทคโนโลยมราชมงคลรอตนโกสพนทรณ

ต.ปากนนขาปราณ อ.ปราณบจรม จ.ประจวบคมรมขอนธณ

04 : องคฑความรภร/เทคโนโลยช/นวพตกรรม

รมปกคอน รมปหลองรภปสลนครา/บรลการ

ออฟไลนฑ : ไมคมม

ออนไลนฑ : U2T for BCG by ตนาบลปากนนขาปราณ

ความพรรอมออกสภมตลาด : พรรอมขาย หรดอขายแลรว

สบมคสมจนไพร (Pran Herbi Soap) เปปนการนนาพดชทรองถพพนจากปปาชายเลน เพดพอสรรางรายไดรใหรชาว
บรานและลดขยะชมวมวล โดยทนาเปปนสบมคสมจนไพรจากพดชทรองถพพนไทยทมพมมสรรพคจณรอกษาทางโรค
ผพวหนองและบนารจงผพวพรรณ /ราคาขายถมกกวคาราคาตลาด 10% โดยจนาหนคายกอบเพศหญพง และ
เพศชาย ทมพมมปปญหาทางดรานผพวหนอง /ธจรกพจความงาม/เครดพองสนาอางคณ /รรานขายของฝาก ทมพ
ระลขก/จอดสอมมนา  ซขพงชคองทางจนาหนคายและการตลาด ประกอบไปดรวย Online และ Offine  
แผนการพอฒนาผลพตภอณฑณ (บรรจจภอณฑณสบมค รมปลอกษณณตอวสบมค และกลพพน)  จจดแขจง/ขรอไดรเปรมยบ น
วอตกรรมนนาสมจนไพรจากปปาชายเลนมาสกอดนนขาใสคในตอวสบมค  วพธมการสรรางรายไดร  /ซดขอวอตถจดพบ นนา
มาผลพต และจอดจนาหนคายทอขงแบบปลมก และสคง

เพพพมมมลคคาผลผลพต/ผลพตภอณฑณ/บรพการ

มมสจขภาพดมขขขน ลดโอกาสเกพดการเจจบปปวย

สรรางความรมรใหรชจมชน

จจานวนรายไดร : 16,200
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PS65018080 : โครงการสมงเสรลมการสรรางมภลคมาเพลชมผลลตภพณฑฑชมมชนตามแนวคลดเศรษฐกลจBCG ตจาบลปาก

นจราปราณ

Snapshot C01-C06รายงานสรมปโครงการ

เทคโนโลยมบรรจจภอณฑณแบบซพปลจอค ชควยใหรเกจบรอกษาไดรนานและสะดวกขขขน

-

-

ถคายทอดเทคโนโลยมการผลพตและบรพการ

ถคายทอดเทคโนโลยมการผลพตและบรพการ

การสคงเสรพมการขายและการตลาด

การสคงเสรพมการขายและการตลาด

การพอฒนาสพนคราและบรพการใหรมมมมลคคาสมง

การพอฒนาสพนคราและบรพการใหรมมมมลคคาสมง

การพอฒนาบรรจจภอณฑณ

การพอฒนาบรรจจภอณฑณ

อาหารปลอดภพย

   เทคโนโลยมบรรจจภอณฑณ

ชชชอผลลตภพณฑฑ/บรลการ : นนขาพรพกถอพวลพสง ตรา ปราณซมตด (PRANZEED)

รายละเอชยด : นนขาพรพกถอพวลพสง เปปนการนนาเอาสมตรของการทนานนขาพรพกทมพเปปนทมพนพยมมาใชรเปปน

ตรนแบบของการปรจงรสชาตพ โดยมมแนวคพดทอขงการเพพพมถอพวลพสงในนนขาพรพกเพดพอเพพพมรสสอมผอสทมพ

แปลกใหมคและการใชรถอพวลพสงแทนเนดขอสอตวณเพดพอลดตรนทจนวอตถจดพบ

01 : รายละเอชยดผลลตภพนฑฑ/บรลการ

อาจารยฑบพญฑลต

4 คน 4 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดรตมอเดชอน (บาท)

03 : วพตถมประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสลนครา/บรลการ

06 : ผลลตภพณฑฑบรลการของทมานสรรางคมณคมาใหรกพบชมมชนไดรอยมางไร

05 : แผนธมรกลจ

08 : ชมองทางการขาย และความพรรอมออกสภมตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลอยเทคโนโลยมราชมงคลรอตนโกสพนทรณ

ต.ปากนนขาปราณ อ.ปราณบจรม จ.ประจวบคมรมขอนธณ

04 : องคฑความรภร/เทคโนโลยช/นวพตกรรม

รมปกคอน รมปหลองรภปสลนครา/บรลการ

ออฟไลนฑ : ไมคมม

ออนไลนฑ : U2T for BCG by ตนาบลปากนนขาปราณ

ความพรรอมออกสภมตลาด : พรรอมขาย หรดอขายแลรว

นนขาพรพกถอพวลพสง เปปนการนนาเอาวอฒนธรรมการกพนทมพเปปนทมพนพยมของคนไทยอยคาง "นนขาพรพก" มา
เปปนตรนแบบเพดพอชควยยกระดอบและเพพพมคจณคคาใหรกอบ "ถอพวลพสง" ทมพปปจจจบอนชาวบรานในตนาบลนพยม
ปลมกกอนเปปนอยคางมาก โดยถอพวลพสงเปปนธอญพดชทมพมมประโยชนณอจดมไปดรวยโปรตมน ไขมอนดม เสรนใย
อาหารและสรรพคจณดรานสจขภาพอมกมากมาย คนสควนใหญคมอกใชรเปปนอาหารทานเลคนซขพงจะใหรรส
สอมผอสทมพกรอบ มอน ทานเพลพน ซขพงขรอนมขจะชควยใหรผลพตภอณฑณนนขาพรพกทมพไดรแตกตคางจากทรองตลาดทมพ
มมการแขคงขอนกอนสมง โดยการจอดจนาหนคายจะใชรพดขนทมพในตนาบล ไดรแกค รรานโชหควย ตลาดนอดในตนาบล 
สนาหรอบคนในพดขนทมพและนอกทคองเทมพยว อมกทอขงยองจนาหนคายผคานชคองทางออนไลนณเพดพอใหรครอบคลจม
และขยายฐานลมกคราทมพมากขขขน และเพดพอใหรผลพตภอณฑณเปปนทมพนคาสนใจมากขขขนทมมงานไดรออกแบบ
บรรจจภอณฑณทมพตอบสนองความตรองการของผมรบรพโภคใหร สะดวกกพน สะดวกขนสคง และสะดวกเกจบ
รอกษาอมกดรวย

ใชรผลผลพตทางการเกษตรใหรเกพดประโยชนณสมงสจด

เพพพมมมลคคาผลผลพต/ผลพตภอณฑณ/บรพการ

ลดขยะ/การนนาวอตถจดพบกลอบมาใชรใหมค [Reduce/Reuse/Recycle]

จจานวนรายไดร : 19,000
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PS65011192 : สพบปะรดกวน

Snapshot C01-C06รายงานสรมปโครงการ

Platform จนาหนคายสพนคราออนไลนณ

โปรแกรมสนาหรอบออกแบบโลโกรสพนครา Adobe illastrator

-

การพอฒนาสพนคราและบรพการใหรมมมมลคคาสมง

การพอฒนาสพนคราและบรพการใหรมมมมลคคาสมง

การพอฒนาบรรจจภอณฑณ

การยกระดอบมาตรฐานสพนคราและบรพการ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพอฒนา : 2-3 เดดอน

เศรษฐกลจสรรางสรรคฑจากภภมลปปญญาและวพฒนธรรมทรองถลชน

   เทคโนโลยมการออกแบบบรรจจภอณฑณ

ชชชอผลลตภพณฑฑ/บรลการ : บงกช สอบปะรดกวน

รายละเอชยด : สพนครา : สอบปะรดกวน (Pineapple Paste) เปปนการตคอยอดพอฒนาสพนคราและ

สรรางมมลคคาเพพพมโดยการออกแบบบรรจจภอณฑณ และสรรางแบรนดณสพนครา กคอนนนาไปขายในแพ

ลตฟอรณมออนไลนณตคางๆ

01 : รายละเอชยดผลลตภพนฑฑ/บรลการ

อาจารยฑบพญฑลต

4 คน 4 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดรตมอเดชอน (บาท)

03 : วพตถมประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสลนครา/บรลการ

06 : ผลลตภพณฑฑบรลการของทมานสรรางคมณคมาใหรกพบชมมชนไดรอยมางไร

05 : แผนธมรกลจ

08 : ชมองทางการขาย และความพรรอมออกสภมตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลอยเทคโนโลยมราชมงคลรอตนโกสพนทรณ

ต.วองกณพง อ.ปราณบจรม จ.ประจวบคมรมขอนธณ

04 : องคฑความรภร/เทคโนโลยช/นวพตกรรม

รมปกคอน รมปหลองรภปสลนครา/บรลการ

ออฟไลนฑ : บงกช สอบปะรดกวน

ออนไลนฑ : บงกช สอบปะรดกวน และของฝาก

ความพรรอมออกสภมตลาด : พรรอมขาย หรดอขายแลรว

The Business Model Canvas
Designed for : บงกช สอบปะรดกวน
Designed by : U2T ตนาบล วองกณพง
Date : 16/07/65

กลจคมลมกครา
Customer segments (CS) 
• นอกทคองเทมพยว
• ชาวบรานในชจมชนและชจมชนใกลรเคมยง
• ลมกคราธจรกพจทมพตรองการสนอบสนจนชจมชนแบบยอพงยดน
• กลจคมลมกคราออนไลนณจากแพลตฟอรณมตคางๆ

คจณคคาสพนคราหรดอบรพการ 
Value Propositions (VP) 
• สนอบสนจนสพนคราจากวอตถจดพบภายในชจมชน
• สรรางมมลคราเพพพมแกคสพนคราในชจมชน
• สรรางชจมชนใหรมมรายไดรเพพพมทมพยอพงยดน
• เพพพมชคองทางการขายสพนคราผคานชคองทางออนไลนณ

เพพพมมมลคคาผลผลพต/ผลพตภอณฑณ/บรพการ

สรรางความรมรใหรชจมชน

จจานวนรายไดร : 1,000
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PS65011276 : กลรวยกวน

Snapshot C01-C06รายงานสรมปโครงการ

แพลตฟอรณมออนไลนณสนาหรอบโมเดลแผนธจรกพจ Canva

โปรแกรมสนาหรอบออกแบบโลโกรสพนครา Adobe illastrator

-

การพอฒนาสพนคราและบรพการใหรมมมมลคคาสมง

การพอฒนาสพนคราและบรพการใหรมมมมลคคาสมง

การพอฒนาบรรจจภอณฑณ

การพอฒนาบรรจจภอณฑณ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพอฒนา : 2-3 เดดอน

เศรษฐกลจสรรางสรรคฑจากภภมลปปญญาและวพฒนธรรมทรองถลชน

   เทคโนโลยมการออกแบบบรรจจภอณฑณ

ชชชอผลลตภพณฑฑ/บรลการ : กลรวยกวนแมคทองผพว

รายละเอชยด : กลรวยกวน (Banana Paste) เปปนการตคอยอดพอฒนาสพนคราและสรรางมมลคคา

เพพพมโดยการออกแบบบรรจจภอณฑณ และสรรางแบรนดณสพนครา กคอนนนาไปขายในแพลตฟอรณมอ

อนไลนณตคางๆ

01 : รายละเอชยดผลลตภพนฑฑ/บรลการ

อาจารยฑบพญฑลต

4 คน 4 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดรตมอเดชอน (บาท)

03 : วพตถมประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสลนครา/บรลการ

06 : ผลลตภพณฑฑบรลการของทมานสรรางคมณคมาใหรกพบชมมชนไดรอยมางไร

05 : แผนธมรกลจ

08 : ชมองทางการขาย และความพรรอมออกสภมตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลอยเทคโนโลยมราชมงคลรอตนโกสพนทรณ

ต.วองกณพง อ.ปราณบจรม จ.ประจวบคมรมขอนธณ

04 : องคฑความรภร/เทคโนโลยช/นวพตกรรม

รมปกคอน รมปหลองรภปสลนครา/บรลการ

ออฟไลนฑ : กลรวยกวน แมคทองผพว

ออนไลนฑ : สอบปะรดกวน กลรวยกวนแมคทองผพว

ความพรรอมออกสภมตลาด : พรรอมขายภายในเวลา 1 เดดอน

The Business Model Canvas
Designed for : กลรวยกวนแมคทองผพว
Designed by : U2T ตนาบล วองกณพง
Date : 16/07/65

กลจคมลมกครา
Customer segments (CS) 
• นอกทคองเทมพยว
• ชาวบรานในชจมชนและชจมชนใกลรเคมยง
• ลมกคราธจรกพจทมพตรองการสนอบสนจนชจมชนแบบยอพงยดน
• กลจคมลมกคราออนไลนณจากแพลตฟอรณมตคางๆ

คจณคคาสพนคราหรดอบรพการ 
Value Propositions (VP) 
• สนอบสนจนสพนคราจากวอตถจดพบภายในชจมชน
• สรรางมมลคราเพพพมแกคสพนคราในชจมชน
• สรรางชจมชนใหรมมรายไดรเพพพมทมพยอพงยดน
• เพพพมชคองทางการขายสพนคราผคานชคองทางออนไลนณ

เพพพมมมลคคาผลผลพต/ผลพตภอณฑณ/บรพการ

สรรางความรมรใหรชจมชน

จจานวนรายไดร : 1,000
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PS65009615 : การแปรรภปผลผลลตการเกษตรในทรองถลชนหนองตาแตรม

Snapshot C01-C06รายงานสรมปโครงการ

เทคโนโลยมการใชรความรรอน

สดพอชคองทางออนไลนณ

เทคโนโลยมการถนอมอาหาร

การสคงเสรพมการขายและการตลาด

การพอฒนาสพนคราและบรพการใหรมมมมลคคาสมง

การพอฒนาบรรจจภอณฑณ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพอฒนา : 2-3 เดดอน

อาหารปลอดภพย

   การออกแบบและพอฒนาผลพตภอณฑณ

ชชชอผลลตภพณฑฑ/บรลการ : กลรวยอบสมญญากาศ

รายละเอชยด : นนขาหนอกสจทธพ  150 กรอมกลรวยอบสมญญากาศ ผลพตภอณฑณOTOP จากตนาบล

หนองตาแตรม จองหวอดประจวบคมรมขอนธณ ผลพตจากกลรวยนนขาวราทมพอจดมไปดรวยแรคธาตจ ใหรแคลเซมยม

และพลองงานสมงพรรอมประโยชนณอดพนๆอมกมากมายทมพดมตคอสจขภาพและคจณคคาอาหารสมง ดรวย

เหตจนมขกลรวยอบสมญญากาศจขงกลายเปปนอาหารทานเลคนทมพดมและมมประโยชนณ เหมาะกอบคนรอก

สจขภาพ

01 : รายละเอชยดผลลตภพนฑฑ/บรลการ

อาจารยฑบพญฑลต

4 คน 4 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดรตมอเดชอน (บาท)

03 : วพตถมประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสลนครา/บรลการ

06 : ผลลตภพณฑฑบรลการของทมานสรรางคมณคมาใหรกพบชมมชนไดรอยมางไร

05 : แผนธมรกลจ

08 : ชมองทางการขาย และความพรรอมออกสภมตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลอยเทคโนโลยมราชมงคลรอตนโกสพนทรณ

ต.หนองตาแตรม อ.ปราณบจรม จ.ประจวบคมรมขอนธณ

04 : องคฑความรภร/เทคโนโลยช/นวพตกรรม

รมปกคอน รมปหลองรภปสลนครา/บรลการ

ออฟไลนฑ : -

ออนไลนฑ :  ๊U2T ตนาบลหนองตาแตรม

ความพรรอมออกสภมตลาด : พรรอมขายภายในเวลา 1 เดดอน

กลรวยในทรองตลาดมมอยมคเปปนจนานวนมากและระยะเวลาในการเกจบรอกษาสอขน จขงทนาใหรเกษตรกรนนา
กลรวยทมพมมอยมคในทรองถพพนมาแปรรมปเปปนการเพพพมระยะเวลาในการเกจบรอกษา เพพพมมมลคคาใหรกอบ
ผลพตภอณฑณ รวมถขงเพพพมทางเลดอกใหรแกคผมรบรพโภคอมกดรวย แตคปปญหาทมพพบคดอ การทมพจะทนาใหรผมร
บรพโภคสนใจนอขนยากเพราะในทรองตลาดมมสพนคราชนพดนมขอยมคเปปนจนานวนมากและผลพตภอณฑณทมพมมอยมคกจ
มมบรรจจภอณฑณทมพคลรายคลขงกอน ทางทมม U2T ตนาบลหนองตาแตรมจขงมมความคพดทมพจะเปลมพยนบรรจจ
ภอณฑณของกลรวยอบสมญญากาศทมพมมอยมคในตนาบลหนองตาแตรมใหรมมความนคาสนใจ ทอนสมอยมากขขขน 
และพอฒนาในเรดพองของสอญญาลอกษณณสพนคราใหรนคาดขงดมด รวมถขงการเพพพมรสชาตพของ
ผลพตภอณฑณ ใหรผมรบรพโภคไดรมมทางเลดอกทมพหลากหลายมากยพพงขขขน โดยทางทมม U2T ไดรมมการวาง
แผนการ 
Business Model ผลพตภอณฑณกลรวยอบสจญญากาศ ตนาบลหนองตาแตรม จองหวอดประจวบ
คมรมขอนธณ
1. ทมพมาของวอตจดพบ/ผลพตภอณฑณ/บรพการ
ในชจมชนมมเกษตรกรเพาะปลมกกลรวยนนขาวราเปปนจนานวนมากจขงมมการนนากลรวยนนขาวราแปรรมปเปปน
ผลพตภอณฑณเปปนกลรวยอบสมญญากาศ เพดพอเพพพมมมลคคาสพนคราใหรแกคชจมชนและสคงเสรพมผลอกดอน
เศรษฐกพจ BCG ของพดขนทมพ
2. ผลพตภอณฑณ/บรพการของคจณคดอ
การเพพพมมมลคคาใหรแกคสพนคราทางการเกษตรในชจมชนดรวยการแปรรมปและเพพพมเตพมรสชาตพใหรมม
หลากหลายมากขขขน พรรอมทอขงยองเปลมพยนบรรจจภอณฑณใหรมมความทอนสมอยและสะดวกตคอการรอบ

เพพพมมมลคคาผลผลพต/ผลพตภอณฑณ/บรพการ

จจานวนรายไดร : 5,000
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PS65009779 : การแปรรภปผลผลลตทางการเกษตรในทรองถลชนหนองตาแตรม

Snapshot C01-C06รายงานสรมปโครงการ

เทคโนโลยมการยดดอายจการเกจบรอกษาของอาหาร

เทคโนโลยมการใชรถจงซมลสจญญากาศในการบรรจจภอณฑณ

การจอดจนาหนคายออนไลนณ

การสคงเสรพมการขายและการตลาด

การพอฒนาสพนคราและบรพการใหรมมมมลคคาสมง

การพอฒนาบรรจจภอณฑณ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพอฒนา : 2-3 เดดอน

อาหารปลอดภพย

   การแปรรมปอาหาร

ชชชอผลลตภพณฑฑ/บรลการ : แหนมจพขงหรมด

รายละเอชยด : เปปนผลพตภอณฑณใหมคทมพใชรวอตถจดพบทมพมมในทางถพพนเพดพอเพพพมมมลคคาจพขงหรมดและเปปนทาง

เลดอกใหรแกคผมรบรพโภค เปปนผลพตภอณฑณใหมคทมพไมคเคยทนามากคอนโดยคพดครนสมตรใหรมมรสชาตพเหมาะ

สมกอบพฤตพกรรมของผมรบรพโภคในยจคสมอยปปจจจบอน

01 : รายละเอชยดผลลตภพนฑฑ/บรลการ

อาจารยฑบพญฑลต

4 คน 4 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดรตมอเดชอน (บาท)

03 : วพตถมประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสลนครา/บรลการ

06 : ผลลตภพณฑฑบรลการของทมานสรรางคมณคมาใหรกพบชมมชนไดรอยมางไร

05 : แผนธมรกลจ

08 : ชมองทางการขาย และความพรรอมออกสภมตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลอยเทคโนโลยมราชมงคลรอตนโกสพนทรณ

ต.หนองตาแตรม อ.ปราณบจรม จ.ประจวบคมรมขอนธณ

04 : องคฑความรภร/เทคโนโลยช/นวพตกรรม

รมปกคอน รมปหลองรภปสลนครา/บรลการ

ออฟไลนฑ : -

ออนไลนฑ : U2T ตนาบลหนองตาแตรม

ความพรรอมออกสภมตลาด : พรรอมขายภายในเวลา 1 เดดอน

Business Model ผลพตภอณฑณแหนมจพขงหรมด ตนาบลหนองตาแตรม จองหวอดประจวบคมรมขอนธณ
1. ทมพมาของวอตถจดพบ/ผลพตภอณฑณ/บรพการ
ตนาบลหนองตาแตรมมมการเพาะเลมขยงจพขงหรมดทมพเปปนผลพตภอณฑณทางการเกษตรทมพมมปรพมาณมาก 
เพดพอใหรมมมมลคคาเพพพมขขขนและเพดพอเปปนการพอฒนาและสคงสรพมและผลอกดอนเศรษฐกพจ BCG ของพดขนทมพ 
จขงนนาจพขงหรมดมาแปรรมปผลพตภอณฑณใหมคใหรมมการบรพโภคเพพพมมากขขขนและเปปนทมพรมรจอกเพพพมขขขน
2.  ผลพตภอณฑณ/บรพการของคจณคดอ
การเพพพมมมลคคาสพนคราเกษตรในชจมชนดรวยการแปรรมปจพขงหรมดเปปนผลพตภอณฑณแหนมจพขงหรมดทมพมม
คจณคคาทางโภชนาการ และพอฒนาตราสอญลอกษณณและบรรจจภอณฑณแบบใหมคทมพถมกสจขลอกษณะและ
สามารถยดดอายจการเกจบรอกษาและคงความสดใหมคของอาหาร อยมคไดรนานกวคาทรองตลาด
3. ขายใหร
        ประชาชนทอขงในและนอกพดขนทมพ
4. ชคองทางการจอดขนาหนคาย/การทนาการตลาด
1) ออนไลนณ
2) ออฟไลนณ
5. แผนการพอฒนาผลพตภอณฑณ/บรพการ
1) การพอฒนาตราสอญลอกษณณและบรรจจภอณฑณใหมค (แบบสจญญากาศ)
2) ขยายชคองทางการจอดจนาหนคาย

ใชรผลผลพตทางการเกษตรใหรเกพดประโยชนณสมงสจด

เพพพมมมลคคาผลผลพต/ผลพตภอณฑณ/บรพการ

จจานวนรายไดร : 9,482
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PS65011366 : ขนมนทอดกรอบ

Snapshot C01-C06รายงานสรมปโครงการ

การใชรอมคอมเมพรณซในการจนาหนคาย

พอฒนาแบบบรรจจภอณฑณ

การยดดอายจสพนครา

ถคายทอดเทคโนโลยมการผลพตและบรพการ

การพอฒนาสพนคราและบรพการใหรมมมมลคคาสมง

การพอฒนาบรรจจภอณฑณ

การพอฒนาบรรจจภอณฑณ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพอฒนา : 2-3 เดดอน

อาหารปลอดภพย

   การแปรรมปอาหาร

ชชชอผลลตภพณฑฑ/บรลการ : แมคดวนขนจนทอดกรอบ

รายละเอชยด : ขนจนทอดกรอบรสชาตพตคางๆ ไดรแกค รสออรพจพนอลหวคานเคจม และปาปปกราโดย

ขนจนทอดกรอบนมขจะมมความบาง และความกรอบทมพพอดมจขงสนาหรอบการนนาไปเปปนขนมกพนเลคน 

และของฝากเหมาะ

01 : รายละเอชยดผลลตภพนฑฑ/บรลการ

อาจารยฑบพญฑลต

4 คน 2 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดรตมอเดชอน (บาท)

03 : วพตถมประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสลนครา/บรลการ

06 : ผลลตภพณฑฑบรลการของทมานสรรางคมณคมาใหรกพบชมมชนไดรอยมางไร

05 : แผนธมรกลจ

08 : ชมองทางการขาย และความพรรอมออกสภมตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลอยเทคโนโลยมราชมงคลรอตนโกสพนทรณ

ต.ประจวบคมรมขอนธณ อ.เมดองประจวบคมรมขอนธณ จ.ประจวบคมรมขอนธณ

04 : องคฑความรภร/เทคโนโลยช/นวพตกรรม

รมปกคอน รมปหลองรภปสลนครา/บรลการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรรอมออกสภมตลาด : พรรอมขาย หรดอขายแลรว

ทางสมาชพกตนาบลประจวบจะพอฒนาและออกแบบบรรจจภอณฑณใหรกอบรรานครา และโปรโมทสพนครา
ผคานชคองทางออนไลนณ เชคน facebook เพดพอเพพพมยอดขาย ,ขยายฐานลมกครา  รวมทอขงทนาใหรลมกครา
ใหมครมรจอกแบรนดณแมคดควนขนจนทอดกรอบเพพพมขขขน ซขพงการมมfacebook จะชควยสรรางประสบการณณทมพ
ดมตคอลมกคราในการซดขอสพนครา เพพพมความนคาเชดพอถดอ อนานวย ความสะดวกในการครนหาและซดขอสพนครา

ใชรผลผลพตทางการเกษตรใหรเกพดประโยชนณสมงสจด

เพพพมมมลคคาผลผลพต/ผลพตภอณฑณ/บรพการ

จจานวนรายไดร : 1,500

หนรา 81 / 163



PS65011400 : แกนสพบปะรดอบกรอบ

Snapshot C01-C06รายงานสรมปโครงการ

การใชรอมคอมเมพรณซในหารจนาหนคายสพนครา

ยดดอายจสพนครา

การพอฒนาpackaging

การสคงเสรพมการขายและการตลาด

การพอฒนาสพนคราและบรพการใหรมมมมลคคาสมง

การพอฒนาบรรจจภอณฑณ

การพอฒนาบรรจจภอณฑณ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพอฒนา : 2-3 เดดอน

อาหารปลอดภพย

   การแปรรมปอาหาร

ชชชอผลลตภพณฑฑ/บรลการ : แกนสอบปะรดอบแหรง

รายละเอชยด : เปปนการนนาแกนสอบปะรดมาแปรรมปในรมปแบบอบแหรง ซขพงมมรสเปรมขยวอมหวาน 

เคมขยวเพลพน เหมาะกอบทจกเพศทจกวอย และสามารถนนาไปเปปนของฝากไดร

01 : รายละเอชยดผลลตภพนฑฑ/บรลการ

อาจารยฑบพญฑลต

4 คน 2 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดรตมอเดชอน (บาท)

03 : วพตถมประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสลนครา/บรลการ

06 : ผลลตภพณฑฑบรลการของทมานสรรางคมณคมาใหรกพบชมมชนไดรอยมางไร

05 : แผนธมรกลจ

08 : ชมองทางการขาย และความพรรอมออกสภมตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลอยเทคโนโลยมราชมงคลรอตนโกสพนทรณ

ต.ประจวบคมรมขอนธณ อ.เมดองประจวบคมรมขอนธณ จ.ประจวบคมรมขอนธณ

04 : องคฑความรภร/เทคโนโลยช/นวพตกรรม

รมปกคอน รมปหลองรภปสลนครา/บรลการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรรอมออกสภมตลาด : พรรอมขาย หรดอขายแลรว

ทางสมาชพกตนาบลประจวบจะพอฒนาและออกแบบบรรจจภอณฑณใหรกอบรรานครา และโปรโมทสพนครา
ผคานชคองทางออนไลนณ เชคน facebook เพดพอเพพพมยอดขาย ,ขยายฐานลมกครา  รวมทอขงทนาใหรลมกครา
ใหมครมรจอกแบรนดณเชอรมพ ของดมเมดองประจวบเพพพมขขขน ซขพงการมมfacebook จะชควยสรราง
ประสบการณณทมพดมตคอลมกคราในการซดขอสพนครา เพพพมความนคาเชดพอถดอ อนานวย ความสะดวกในการครน
หาและซดขอสพนครา

ใชรผลผลพตทางการเกษตรใหรเกพดประโยชนณสมงสจด

เพพพมมมลคคาผลผลพต/ผลพตภอณฑณ/บรพการ

จจานวนรายไดร : 20,000
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PS65010351 : สมงเสรลมศพกยภาพผลลตภพณฑฑชมมชนตามแนวคลด BCG  ตจาบลไรมเกมา อจาเภอสามรรอยยอด จพงหวพด

ประจวบคชรชขพนธฑ

Snapshot C01-C06รายงานสรมปโครงการ

พอฒนาบรรจจภอณฑณ

เพพพมมมลคคาใหรกอบผลพตภอณฑณ

พอฒนาชคองทางการจนาหนคายในรมปแบบ Platform Online

การพอฒนาสพนคราและบรพการใหรมมมมลคคาสมง

การพอฒนาบรรจจภอณฑณ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพอฒนา : 2-3 เดดอน

เศรษฐกลจสรรางสรรคฑจากภภมลปปญญาและวพฒนธรรมทรองถลชน

   เทคโนโลยมการออกแบบบรรจจภอณฑณ

ชชชอผลลตภพณฑฑ/บรลการ : ไขคเคจมสมจนไพรใบเตยหอม

รายละเอชยด : - เปปนไขคเปปดทมพผลพตในชจมชน เปปนกลพพนสมจนไพรใบเตยหอม - สามารถเลดอกทาน

ไดร เมดพอทพขงไวร 7 วอน เปปนไขคดาว 10 วอน เปปนไขคเคจม- สามารถเกจบไวรไดรนานประมาณ 2 สอปดาหณ - 

ชะลอมทรงจจก ใชรบรรจจไขคเคจม จนานวน 3 ฟอง- ขนาดของกรนชะลอมกวราง 4 นพขว สมง 4 นพขว

01 : รายละเอชยดผลลตภพนฑฑ/บรลการ

อาจารยฑบพญฑลต

4 คน 5 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดรตมอเดชอน (บาท)

03 : วพตถมประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสลนครา/บรลการ

06 : ผลลตภพณฑฑบรลการของทมานสรรางคมณคมาใหรกพบชมมชนไดรอยมางไร

05 : แผนธมรกลจ

08 : ชมองทางการขาย และความพรรอมออกสภมตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลอยเทคโนโลยมราชมงคลรอตนโกสพนทรณ

ต.ไรคเกคา อ.สามรรอยยอด จ.ประจวบคมรมขอนธณ

04 : องคฑความรภร/เทคโนโลยช/นวพตกรรม

รมปกคอน รมปหลองรภปสลนครา/บรลการ

ออฟไลนฑ : รรานนรองเครก

ออนไลนฑ : รรานนรองเครก ขนมปปงชมสเชค ผลไมร แปรรมป

ความพรรอมออกสภมตลาด : พรรอมขายภายในเวลา 1 เดดอน

ดรวยในปปจจจบอนทมพมมไขคเปปดจนานวนมาก เราจขงนนาไขคเปปดมาเพพพมมมลคคาหรดอตคอยอดใหรกอบตอว
ผลพตภอณฑณดรวยการแปรรมปเปปนไขคเคจมสมจนไพรใบเตยหอม ซขพงใชรภมมพปปญญาชาวบรานในการ
ถนอมอาหารทมพมมมาอยคางยาวนาน โดยการเพพพมรสชาตพความอรคอย สด สะอาด สามารถนนามา
ขายเปปนของฝาก ต.ไรคเกคา อ.สามรรอยยอด จ.ประจวบคมรมขอนธณ มมรมปแบบของแพจคเกจทมพทนามา
จากวอสดจธรรมชาตพ เปปนมพตรตคอสพพงแวดลรอม เปปนการสคงเสรพมใหรเกพดธจรกพจของตนเองภายใน
ชจมชน เพดพอทมพจะผลพตสพนคราทมพมมคจณภาพออกสมคตลาด

นนาเทคโนโลยมมาปรอบใชรใหรเกพดประโยชนณ

เพพพมมมลคคาผลผลพต/ผลพตภอณฑณ/บรพการ

สคงเสรพมและสนอบสนจนการทคองเทมพยวชจมชน

อนจรอกษณและตคอยอดภมมพปปญญาทรองถพพน

จจานวนรายไดร : 7,000
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PS65014285 : สมงเสรลมศพกยภาพผลลตภพณฑฑชมมชนตามแนวคลด BCG  ตจาบลไรมเกมา อจาเภอสามรรอยยอด จพงหวพด

ประจวบคชรชขพนธฑ

Snapshot C01-C06รายงานสรมปโครงการ

พอฒนารมปแบบผลพตภอณฑณ

พอฒนาบรรจจภอณฑณ

พอฒนาชคองทางการจนาหนคายในรมปแบบออนไลนณ

การพอฒนาสพนคราและบรพการใหรมมมมลคคาสมง

การพอฒนาบรรจจภอณฑณ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพอฒนา : 2-3 เดดอน

เศรษฐกลจสรรางสรรคฑจากภภมลปปญญาและวพฒนธรรมทรองถลชน

   เทคโนโลยมการออกแบบผลพตภอณฑณ

ชชชอผลลตภพณฑฑ/บรลการ : สอบปะรดกวนมอดรวม

รายละเอชยด : - ผลพตภอณฑณทมพเปปนรมปทรงขราวตรมมอดจพจว หคอโดยใชรวอสดจจากธรรมชาตพ -

สามารถเกจบไวรใดรนาน- ไมคใสคสม /ใสคสารกอนบมด - นนขาหนอก 350 กรอม /ชคอ- มม 2 รสชาตพ

ใหรเลดอก

01 : รายละเอชยดผลลตภพนฑฑ/บรลการ

อาจารยฑบพญฑลต

4 คน 5 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดรตมอเดชอน (บาท)

03 : วพตถมประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสลนครา/บรลการ

06 : ผลลตภพณฑฑบรลการของทมานสรรางคมณคมาใหรกพบชมมชนไดรอยมางไร

05 : แผนธมรกลจ

08 : ชมองทางการขาย และความพรรอมออกสภมตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลอยเทคโนโลยมราชมงคลรอตนโกสพนทรณ

ต.ไรคเกคา อ.สามรรอยยอด จ.ประจวบคมรมขอนธณ

04 : องคฑความรภร/เทคโนโลยช/นวพตกรรม

รมปกคอน รมปหลองรภปสลนครา/บรลการ

ออฟไลนฑ : รรานคจณยาย

ออนไลนฑ : รรานยายขายขนจนทอด/สอบปะรดกวน ขายปลมก สคง

ความพรรอมออกสภมตลาด : พรรอมขายภายในเวลา 1 เดดอน

ดรวยในปปจจจบอนทมพ ต.ไรคเกคา อ.สามรรอยยอด จ.ประจวบคมรมขอนธณ มมสอบปะรดจนานวนมาก เราจขงนนา
สอบปะรดทมพเหลดอจากการขายนนามาเพพพมมมลคคาหรดอตคอยอดใหรกอบตอวผลพตภอณฑณดรวยการแปรรมป
เปปนสอบปะรดกวน โดยการเพพพมรสชาตพความอรคอย สด สะอาด สามารถนนามาขายเปปนของฝาก 
ต.ไรคเกคา อ.สามรรอยยอด จ.ประจวบคมรมขอนธณไดร โดยมมตรนทจนทมพตนพา สามารถทนากนาไรไดรดม มมการ
พอฒนาผลพตภอณฑณทมพแปลกใหมค มมการพอฒนาตคอยอดสอบปะรดกวนธรรมดาใหรเปปนสอบปะรดกวน
กระทพ ชควยเพพพมทางเลดอกใหรกอบผมรบรพโภค อมกทอขงสรรางความแตกตคาง และเพพพมมมลคคาใหรกอบตอว
ผลพตภอณฑณในการใชรวอสดจจากธรรมชาตพมาพอฒนาบรรจจภอณฑณมาใชรใหรเกพดประโยชนณใหรมากทมพสจด

นนาเทคโนโลยมมาปรอบใชรใหรเกพดประโยชนณ

เพพพมมมลคคาผลผลพต/ผลพตภอณฑณ/บรพการ

สคงเสรพมและสนอบสนจนการทคองเทมพยวชจมชน

อนจรอกษณและตคอยอดภมมพปปญญาทรองถพพน

จจานวนรายไดร : 7,000
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PS65010349 : Jackfruit Crispy

Snapshot C01-C06รายงานสรมปโครงการ

การคอดแยกขนจน

การทอด

การปรอบปรจงรสชาตพ

ถคายทอดเทคโนโลยมการผลพตและบรพการ

การสคงเสรพมการขายและการตลาด

การพอฒนาสพนคราและบรพการใหรมมมมลคคาสมง

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพอฒนา : 2-3 เดดอน

อาหารปลอดภพย

   การแปรรมปอาหาร

ชชชอผลลตภพณฑฑ/บรลการ : ขนจนทอดกรอบรสดอขงเดพม

รายละเอชยด : ขนจนทอดกรอบรสดอขงเดพม

01 : รายละเอชยดผลลตภพนฑฑ/บรลการ

อาจารยฑบพญฑลต

5 คน 5 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดรตมอเดชอน (บาท)

03 : วพตถมประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสลนครา/บรลการ

06 : ผลลตภพณฑฑบรลการของทมานสรรางคมณคมาใหรกพบชมมชนไดรอยมางไร

05 : แผนธมรกลจ

08 : ชมองทางการขาย และความพรรอมออกสภมตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลอยเทคโนโลยมราชมงคลรอตนโกสพนทรณ

ต.ไรคใหมค อ.สามรรอยยอด จ.ประจวบคมรมขอนธณ

04 : องคฑความรภร/เทคโนโลยช/นวพตกรรม

รมปกคอน รมปหลองรภปสลนครา/บรลการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรรอมออกสภมตลาด : พรรอมขายภายในเวลา 1 เดดอน

ผลพตขนจนทอดกรอบรสดอขงเดพม ออกแบบบรรจจภอณฑณ วางแผนการตลาดทอพงแบบออนไลนณและ
ตลาดขายตรง จอดจนาหนคาย

เพพพมมมลคคาผลผลพต/ผลพตภอณฑณ/บรพการ

สคงเสรพมและสนอบสนจนการทคองเทมพยวชจมชน

สรรางความรมรใหรชจมชน

สรรางงานสรรางอาชมพ

สรรางรายไดรใหรชจมชน

จจานวนรายไดร : 80,000
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PS65010404 : ขนมนทอดกรอบ

Snapshot C01-C06รายงานสรมปโครงการ

การคอดแยกขนจน

การทอด

การปรอบปรจงรสชาตพ

การพอฒนาสพนคราและบรพการใหรมมมมลคคาสมง

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพอฒนา : 2-3 เดดอน

อาหารปลอดภพย

   การออกแบบและพอฒนาผลพตภอณฑณ

ชชชอผลลตภพณฑฑ/บรลการ : ขนจนทอดกรอบรสปาปรพกรา

รายละเอชยด : ขนจนทอดกรอบรสปาปรพกรา

01 : รายละเอชยดผลลตภพนฑฑ/บรลการ

อาจารยฑบพญฑลต

5 คน 5 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดรตมอเดชอน (บาท)

03 : วพตถมประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสลนครา/บรลการ

06 : ผลลตภพณฑฑบรลการของทมานสรรางคมณคมาใหรกพบชมมชนไดรอยมางไร

05 : แผนธมรกลจ

08 : ชมองทางการขาย และความพรรอมออกสภมตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลอยเทคโนโลยมราชมงคลรอตนโกสพนทรณ

ต.ไรคใหมค อ.สามรรอยยอด จ.ประจวบคมรมขอนธณ

04 : องคฑความรภร/เทคโนโลยช/นวพตกรรม

รมปกคอน รมปหลองรภปสลนครา/บรลการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรรอมออกสภมตลาด : พรรอมขายภายในเวลา 1 เดดอน

ผลพตขนจนทอดกรอบรสปาปรพกรา ออกแบบบรรจจภอณฑณ วางแผนการตลาดทอพงแบบออนไลนณและ
ตลาดขายตรง จอดจนาหนคาย

เพพพมมมลคคาผลผลพต/ผลพตภอณฑณ/บรพการ

สรรางความรมรใหรชจมชน

สรรางงานสรรางอาชมพ

สรรางรายไดรใหรชจมชน

อนจรอกษณและตคอยอดภมมพปปญญาทรองถพพน

จจานวนรายไดร : 65,000
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PS65010148 : มะพรราวแกรวสมมนไพร

Snapshot C01-C06รายงานสรมปโครงการ

การคอดแยกมะพรราว

การใชรคลดพนไมโครเวฟในการทนาความรรอน

การบรรจจภอณฑณ

ถคายทอดเทคโนโลยมการผลพตและบรพการ

การสคงเสรพมการขายและการตลาด

การพอฒนาสพนคราและบรพการใหรมมมมลคคาสมง

การยกระดอบมาตรฐานสพนคราและบรพการ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพอฒนา : 2-3 เดดอน

เศรษฐกลจสรรางสรรคฑจากภภมลปปญญาและวพฒนธรรมทรองถลชน

   เทคโนโลยมการออกแบบผลพตภอณฑณ

ชชชอผลลตภพณฑฑ/บรลการ : มะพรราวแกรวสมจนไพร

รายละเอชยด : ใชรมะพรราวนนขาหอมเกรดA ใชรสมธรรมชาตพ รสชาตพถมกใจ ราคาไมคแพง ไมคใสคสาร

กอนบมด

01 : รายละเอชยดผลลตภพนฑฑ/บรลการ

อาจารยฑบพญฑลต

5 คน 5 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดรตมอเดชอน (บาท)

03 : วพตถมประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสลนครา/บรลการ

06 : ผลลตภพณฑฑบรลการของทมานสรรางคมณคมาใหรกพบชมมชนไดรอยมางไร

05 : แผนธมรกลจ

08 : ชมองทางการขาย และความพรรอมออกสภมตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลอยเทคโนโลยมราชมงคลรอตนโกสพนทรณ

ต.ศาลาลอย อ.สามรรอยยอด จ.ประจวบคมรมขอนธณ

04 : องคฑความรภร/เทคโนโลยช/นวพตกรรม

รมปกคอน รมปหลองรภปสลนครา/บรลการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรรอมออกสภมตลาด : พรรอมขายภายในเวลา 1 เดดอน

ผลพตมะพรราวแกรวสมจนไพร ออกแบบบรรจจภอณฑณววางแผนการตลาดทอพงแบบออนไลนณและตลาด
ขายตรงจอดจนาหนคายผลพต

ใชรผลผลพตทางการเกษตรใหรเกพดประโยชนณสมงสจด

เพพพมมมลคคาผลผลพต/ผลพตภอณฑณ/บรพการ

จจานวนรายไดร : 60,000
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PS65010242 : สาลชชมะพรราวกรอบ

Snapshot C01-C06รายงานสรมปโครงการ

การบรรจจภอณฑณ

การคอดแยกเกรดมะพรราว

การทนาความรรอน

การสคงเสรพมการขายและการตลาด

การพอฒนาสพนคราและบรพการใหรมมมมลคคาสมง

การพอฒนาบรรจจภอณฑณ

การยกระดอบมาตรฐานสพนคราและบรพการ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพอฒนา : 2-3 เดดอน

อาหารปลอดภพย

   การใชรปรพมาณสารอาหารทมพเหมาะสมตคอสจขภาพ

ชชชอผลลตภพณฑฑ/บรลการ : สาลมพมะพรราวกรอบ

รายละเอชยด : สาลมพมะพรราวกรอบใชรมะพรราวนนขาหอมเกรดA ใชรสมธรรมชาตพ รสชาตพถมกใจ 

ราคาไมคแพง ไมคใสคสารกอนบมด

01 : รายละเอชยดผลลตภพนฑฑ/บรลการ

อาจารยฑบพญฑลต

5 คน 5 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดรตมอเดชอน (บาท)

03 : วพตถมประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสลนครา/บรลการ

06 : ผลลตภพณฑฑบรลการของทมานสรรางคมณคมาใหรกพบชมมชนไดรอยมางไร

05 : แผนธมรกลจ

08 : ชมองทางการขาย และความพรรอมออกสภมตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลอยเทคโนโลยมราชมงคลรอตนโกสพนทรณ

ต.ศาลาลอย อ.สามรรอยยอด จ.ประจวบคมรมขอนธณ

04 : องคฑความรภร/เทคโนโลยช/นวพตกรรม

รมปกคอน รมปหลองรภปสลนครา/บรลการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรรอมออกสภมตลาด : พรรอมขายภายในเวลา 3 เดดอนขขขนไป

ผลพตสาลมพมะพรราวกรอบ ออกแบบบรรจจภอณฑณ วางแผนการตลาด จอดจนาหนคาย

ใชรผลผลพตทางการเกษตรใหรเกพดประโยชนณสมงสจด

นนาเทคโนโลยมมาปรอบใชรใหรเกพดประโยชนณ

เพพพมมมลคคาผลผลพต/ผลพตภอณฑณ/บรพการ

มมสจขภาพดมขขขน ลดโอกาสเกพดการเจจบปปวย

จจานวนรายไดร : 65,000
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PS65010517 : มะมมวงกวน

Snapshot C01-C06รายงานสรมปโครงการ

การบรรจจ

เทคโนโลยมการทนาความรรอน

การแปรรมป

ถคายทอดเทคโนโลยมการผลพตและบรพการ

การสคงเสรพมการขายและการตลาด

การพอฒนาบรรจจภอณฑณ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพอฒนา : 2-3 เดดอน

ทมองเทชชยวทชชเปปนมลตรตมอสลชงแวดลรอมและสมขภาพ

   ธจรกพจการทคองเทมพยวออนไลนณ

ชชชอผลลตภพณฑฑ/บรลการ : มะมควงกวน

รายละเอชยด : มะมควงกวนอรคอย

01 : รายละเอชยดผลลตภพนฑฑ/บรลการ

อาจารยฑบพญฑลต

5 คน 5 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดรตมอเดชอน (บาท)

03 : วพตถมประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสลนครา/บรลการ

06 : ผลลตภพณฑฑบรลการของทมานสรรางคมณคมาใหรกพบชมมชนไดรอยมางไร

05 : แผนธมรกลจ

08 : ชมองทางการขาย และความพรรอมออกสภมตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลอยเทคโนโลยมราชมงคลรอตนโกสพนทรณ

ต.ศพลาลอย อ.สามรรอยยอด จ.ประจวบคมรมขอนธณ

04 : องคฑความรภร/เทคโนโลยช/นวพตกรรม

รมปกคอน รมปหลองรภปสลนครา/บรลการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรรอมออกสภมตลาด : พรรอมขายภายในเวลา 3 เดดอนขขขนไป

วางแผนการผลพตมะมควงกวน การผลพต การออกแบบบรรจจภอณฑณ วางแผนการตลาด การจอด
จนาหนคาย

ใชรผลผลพตทางการเกษตรใหรเกพดประโยชนณสมงสจด

เพพพมมมลคคาผลผลพต/ผลพตภอณฑณ/บรพการ

จจานวนรายไดร : 70,000
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PS65010563 : มะมมวงแชมอลชม

Snapshot C01-C06รายงานสรมปโครงการ

การหมอก

การดอง

การผสม

ถคายทอดเทคโนโลยมการผลพตและบรพการ

การพอฒนาสพนคราและบรพการใหรมมมมลคคาสมง

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพอฒนา : 2-3 เดดอน

อาหารปลอดภพย

   การแปรรมปอาหาร

ชชชอผลลตภพณฑฑ/บรลการ : มะมควงแชคอพพม

รายละเอชยด : มะมควงแชคอพพม

01 : รายละเอชยดผลลตภพนฑฑ/บรลการ

อาจารยฑบพญฑลต

5 คน 5 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดรตมอเดชอน (บาท)

03 : วพตถมประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสลนครา/บรลการ

06 : ผลลตภพณฑฑบรลการของทมานสรรางคมณคมาใหรกพบชมมชนไดรอยมางไร

05 : แผนธมรกลจ

08 : ชมองทางการขาย และความพรรอมออกสภมตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลอยเทคโนโลยมราชมงคลรอตนโกสพนทรณ

ต.ศพลาลอย อ.สามรรอยยอด จ.ประจวบคมรมขอนธณ

04 : องคฑความรภร/เทคโนโลยช/นวพตกรรม

รมปกคอน รมปหลองรภปสลนครา/บรลการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรรอมออกสภมตลาด : พรรอมขายภายในเวลา 3 เดดอนขขขนไป

ผลพตมะมควงแชคอพพม ออกแบบบรรจจภอณฑณ วางแผนการตลาดทอพงแบบออนไลนณและตลาดขายตรง 
จอดจนาหนคาย

เพพพมมมลคคาผลผลพต/ผลพตภอณฑณ/บรพการ

สรรางความรมรใหรชจมชน

สรรางงานสรรางอาชมพ

สรรางรายไดรใหรชจมชน

จจานวนรายไดร : 80,000
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PS65014864 : พพฒนาบรรจมภพณฑฑสจาหรพบสมมนไพรลภกประคบ ชมมชนบรานทพบใตร

Snapshot C01-C06รายงานสรมปโครงการ

Less is more เรมยบแตคดม

New form of existing product ผลพตภอณฑณทมพมมอยมคเดพมแตคปรอบเปลมพยนรมปแบบใหมก

 ม ม ม ม มuniversal design บรรจจภอณฑณทมพออกแบบมาแลรวสามารถใชรไดรกอบทจกเพศทจกวอย

การพอฒนาสพนคราและบรพการใหรมมมมลคคาสมง

การพอฒนาบรรจจภอณฑณ

การยกระดอบมาตรฐานสพนคราและบรพการ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพอฒนา : 2-3 เดดอน

เศรษฐกลจสรรางสรรคฑจากภภมลปปญญาและวพฒนธรรมทรองถลชน

   เทคโนโลยมการออกแบบบรรจจภอณฑณ

ชชชอผลลตภพณฑฑ/บรลการ : บรรจจภอณฑณสนาหรอบ สมจนไพรลมกประคบทอบใตร

รายละเอชยด : ลมกประคบสมจนไพรตรองหคอผราปปดสนพทรมปทรงตคาง ๆ ภายในบรรจจสมจนไพรสด

หรดอแหรงหลายชนพดรวมกอน กรณมทนาเปปนรมปทรงกลมปลายผราตรองรวมแลรวมอดใหรแนคน ทนาเปปน

ดรามจอบ ตรองมมกลพพนหอมของนนขามอนหอมระเหยของสมจนไพรทมพใชร

01 : รายละเอชยดผลลตภพนฑฑ/บรลการ

อาจารยฑบพญฑลต

5 คน 6 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดรตมอเดชอน (บาท)

03 : วพตถมประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสลนครา/บรลการ

06 : ผลลตภพณฑฑบรลการของทมานสรรางคมณคมาใหรกพบชมมชนไดรอยมางไร

05 : แผนธมรกลจ

08 : ชมองทางการขาย และความพรรอมออกสภมตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลอยเทคโนโลยมราชมงคลรอตนโกสพนทรณ

ต.ทอบใตร อ.หอวหพน จ.ประจวบคมรมขอนธณ

04 : องคฑความรภร/เทคโนโลยช/นวพตกรรม

รมปกคอน รมปหลองรภปสลนครา/บรลการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรรอมออกสภมตลาด : พรรอมขายภายในเวลา 1 เดดอน

แผนธจรกพจของโครงการพอฒนาบรรจจภอณฑณสมจมไพรลมกประคบ ชจมชนบรานทอบใตร จนาแนกใด
ยการใชร Business model canvas (BMC)
1. กลจคมลมกคราคดอ กลจคมผมรรอกสจขภาพและอนจรอกษณภมมพปปญญาชาวบราน ชดพนชอบสมจนไพรบนาบอดรอกษา
โรค และโรงพยาบาลทมพอยมคใกลรเคมยง โรงแรมตคาง ๆ รวมถขงนอกทคองเทมพยว หรดอผมรใชรบรพการสปา
2. คจณคคาของสพนคราและบรพการ เพดพอสรรางภาพลอกษณณและมมลคคาของสพนครา
3. ชคองทางการจอดจนาหนคาย มมหนรารราน , Shopee , Lazada , Facebook  และผคานแพลตฟอรณม
เวจบไซตณ
4. คจณภาพของสพนคราในสควนของรมปแบบบรรจจภอณฑณ มมรมปแบบทมพสวยงามนคาดขงดมด และคจณภาพ
ของสพนคราทนาใหรเกพดการใชรสพนคราและบรพการตคอเนดพอง รวมถขงบอกตคอ
5. โครงสรรางรายไดร มาจาก 2 ชคองทาง คดอ ออฟไลนณ ออนไลนณ
6. ทรอพยากร มมทรอพยากรมนจษยณ ทรอพยากรการเงพน ทรอพยากรวอสดจ 
7. กพจกรรมทมพขอบเคลดพอนธจรกพจ คดอการลงพดขนสนารวจกลจคมลมกครา สรรางโปรโมชอนลดราคาตคาง ๆ ใหร
กอบลมกครา
8. คมคครา คดอ โรงพยาบาลทมพอยมคใกลรเคมยง โรงแรมตคาง ๆ  หรดอผมรเปปดธจรกพจบรพการสปา
9. คคาใชรจคาย คดอ คคาออกแบบบรรจจภอณฑณ คคาขขขนแบบบรรจจภอณฑณ และคคาพพมพณบรรจจภอณฑณ

เพพพมมมลคคาผลผลพต/ผลพตภอณฑณ/บรพการ

จจานวนรายไดร : 5,000
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PS65014975 : โครงการสมงเสรลมภาพลพกษณฑสลนคราสมมนไพรลภกประคบทพบใตร (Rebranding)

Snapshot C01-C06รายงานสรมปโครงการ

universal design บรรจจภอณฑณทมพออกแบบมาแลรวสามารถใชรไดรกอบทจกเพศทจกวอย

New form of existing product ผลพตภอณฑณทมพมมอยมคเดพมแตคปรอบเปลมพยนรมปแบบใหมก

Less is more เรมยบแตคดม

การพอฒนาสพนคราและบรพการใหรมมมมลคคาสมง

การยกระดอบมาตรฐานสพนคราและบรพการ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพอฒนา : 2-3 เดดอน

เศรษฐกลจสรรางสรรคฑจากภภมลปปญญาและวพฒนธรรมทรองถลชน

   เทคโนโลยมการออกแบบบรรจจภอณฑณ

ชชชอผลลตภพณฑฑ/บรลการ : สคงเสรพมภาพลอกษณณสพนคราสมจนไพรลมกประคบ ทอบใตร

รายละเอชยด : ออกแบบชดพอและโลโกรผลพตภอณฑณสมจนไพรลมกประคบ(ทอบใตร) เพดพอสคงเสรพมภาพ

ลอกษณณสพนครา

01 : รายละเอชยดผลลตภพนฑฑ/บรลการ

อาจารยฑบพญฑลต

5 คน 6 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดรตมอเดชอน (บาท)

03 : วพตถมประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสลนครา/บรลการ

06 : ผลลตภพณฑฑบรลการของทมานสรรางคมณคมาใหรกพบชมมชนไดรอยมางไร

05 : แผนธมรกลจ

08 : ชมองทางการขาย และความพรรอมออกสภมตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลอยเทคโนโลยมราชมงคลรอตนโกสพนทรณ

ต.ทอบใตร อ.หอวหพน จ.ประจวบคมรมขอนธณ

04 : องคฑความรภร/เทคโนโลยช/นวพตกรรม

รมปกคอน รมปหลองรภปสลนครา/บรลการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรรอมออกสภมตลาด : พรรอมขายภายในเวลา 1 เดดอน

แผนธจรกพจของโครงการพอฒนาปรอบปรจงแบรนดณสพนคราสมจนไพรลมกประคบ ชจมชนบรานทอบใตร 
จนาแนกใดยการใชร Business model canvas (BMC) 
1. กลจคมลมกคราคดอ กลจคมผมรรอกสจขภาพและอนจรอกษณภมมพปปญญาชาวบราน ชดพนชอบสมจนไพรบนาบอดรอกษา
โรค และโรงพยาบาลทมพอยมคใกลรเคมยง โรงแรมตคาง ๆ รวมถขงนอกทคอเทมพยว หรดอผมรใชรบรพการสปา 
2. คจณคคาของสพนคราและบรพการ เพดพอสรรางภาพลอกษณณและมมลคคาของสพนครา 
3. ชคองทางการจอดจนาหนคาย มมหนรารราน , Shopee , Lazada , Facebook และผคานแพลตฟอรณม
เวจบไซตณ 
4. คจณภาพของสพนคราในสควนของรมปแบบบรรจจภอณฑณ มมรมปแบบทมพสวยงามนคาดขงดมด และคจณภาพ
ของสพนคราทนาใหรเกพดการใชรสพนคราและบรพการตคอเนดพอง รวมถขงบอกตคอ 
5. โครงสรรางรายไดร มาจาก 2 ชคองทาง คดอ ออฟไลนณ ออนไลนณ 
6. ทรอพยากร มมทรอพยากรมนจษยณ ทรอพยากรการเงพน ทรอพยากรวอสดจ 
7. กพจกรรมทมพขอบเคลดพอนธจรกพจ คดอการลงพดขนสนารวจกลจคมลมกครา สรรางโปรโมชอนลดราคาตคาง ๆ ใหร
กอบลมกครา 
8. คมคครา คดอ โรงพยาบาลทมพอยมคใกลรเคมยง โรงแรมตคาง ๆ หรดอผมรเปปดธจรกพจบรพการสปา 
9. คคาใชรจคาย คดอ คคาออกแบบโลโกร คคาปรอบปรจงแบรนดณ

เพพพมมมลคคาผลผลพต/ผลพตภอณฑณ/บรพการ

จจานวนรายไดร : 5,000
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PS65019462 : การพพฒนาผลลตภพณฑฑชมมชนเพชชอเพลชมมภลคมาผลผลลตทางการเกษตร

Snapshot C01-C06รายงานสรมปโครงการ

การออกแบบสดพอประชาสอมพอนธณ

การออกแบบโลโกรและบรรจจภอณฑณ

การใชรโปรแกรมคอมพพวเตอรณมาประยจกตณ

การสคงเสรพมการขายและการตลาด

การสคงเสรพมการขายและการตลาด

การพอฒนาบรรจจภอณฑณ

การพอฒนาบรรจจภอณฑณ

การขนสคงและกระจายสพนครา

การขนสคงและกระจายสพนครา

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพอฒนา : 2-3 เดดอน

อาหารปลอดภพย

   การแปรรมปอาหาร

ชชชอผลลตภพณฑฑ/บรลการ : กลรวยแซคบ

รายละเอชยด : กลรวยหอกมจกหอพนใหรมมลอกษณะเปปนแทคงคลรายเฟรนชณฟรายดณ ทอดกรอบและ

เคลดอบดรวยซอสปรจงรสกลรวยแซคบ บรรจจในขวดโหลพลาสตพกมมฝาปปด แปะโลโกรแบรนดณ “

กลรวยแซคบ”

01 : รายละเอชยดผลลตภพนฑฑ/บรลการ

อาจารยฑบพญฑลต

5 คน 5 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดรตมอเดชอน (บาท)

03 : วพตถมประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสลนครา/บรลการ

06 : ผลลตภพณฑฑบรลการของทมานสรรางคมณคมาใหรกพบชมมชนไดรอยมางไร

05 : แผนธมรกลจ

08 : ชมองทางการขาย และความพรรอมออกสภมตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลอยเทคโนโลยมราชมงคลรอตนโกสพนทรณ

ต.บขงนคร อ.หอวหพน จ.ประจวบคมรมขอนธณ

04 : องคฑความรภร/เทคโนโลยช/นวพตกรรม

รมปกคอน รมปหลองรภปสลนครา/บรลการ

ออฟไลนฑ : สจนอนทา

ออนไลนฑ : U2T for BCG ตนาบล บขงนคร อนาเภอ หอวหพน จองหวอดประจวบคมรมขอนธณ

ความพรรอมออกสภมตลาด : พรรอมขาย หรดอขายแลรว

1.การขายซดขอของเราจะนนาเสนอผคานสดพอออนลนณเพดพอตพดตามและเขราถขงไดรงคายมากขขขนโดย เพจ 
facebook และ instagram ชดพอ อะไรอะไรกจกลรวย by บขงนคร 
2.โปรโมทผคานรรานคราในตนาบลบขงนครและใกลรเคมยงหรดอลมกคราประจนาทมพซดขอสพนคราของตนาบลอยมค
แลรว

คพดครนกระบวนการทนางานทมพงคายขขขน

ใชรผลผลพตทางการเกษตรใหรเกพดประโยชนณสมงสจด

เพพพมมมลคคาผลผลพต/ผลพตภอณฑณ/บรพการ

จจานวนรายไดร : 80,000
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PS65019468 : การพพฒนาผลลตภพณฑฑชมมชนเพชชอเพลชมมภลคมาผลผลลตทางการเกษตร

Snapshot C01-C06รายงานสรมปโครงการ

การออกแบบสดพอประชาสอมพอนธณ

การออกแบบโลโกรและบรรจจภอณฑณ

การใชรโปรแกรมคอมพพวเตอรณมาประยจกตณ

การสคงเสรพมการขายและการตลาด

การสคงเสรพมการขายและการตลาด

การพอฒนาบรรจจภอณฑณ

การพอฒนาบรรจจภอณฑณ

การขนสคงและกระจายสพนครา

การขนสคงและกระจายสพนครา

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพอฒนา : 2-3 เดดอน

อาหารปลอดภพย

   การแปรรมปอาหาร

ชชชอผลลตภพณฑฑ/บรลการ : ขนจนซพพง

รายละเอชยด : ขนจนฝานเปปนแผคนบาง ทอดกรอบปรจงรสดรวยเกลดอ บรรจจในซองซพปลจอก แปะ

โลโกรแบรนดณ “ใครไมคทอดขนจนทอด”

01 : รายละเอชยดผลลตภพนฑฑ/บรลการ

อาจารยฑบพญฑลต

5 คน 5 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดรตมอเดชอน (บาท)

03 : วพตถมประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสลนครา/บรลการ

06 : ผลลตภพณฑฑบรลการของทมานสรรางคมณคมาใหรกพบชมมชนไดรอยมางไร

05 : แผนธมรกลจ

08 : ชมองทางการขาย และความพรรอมออกสภมตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลอยเทคโนโลยมราชมงคลรอตนโกสพนทรณ

ต.บขงนคร อ.หอวหพน จ.ประจวบคมรมขอนธณ

04 : องคฑความรภร/เทคโนโลยช/นวพตกรรม

รมปกคอน รมปหลองรภปสลนครา/บรลการ

ออฟไลนฑ : สจนอนทา

ออนไลนฑ : U2T for BCG ตนาบล บขงนคร อนาเภอ หอวหพน จองหวอดประจวบคมรมขอนธณ

ความพรรอมออกสภมตลาด : พรรอมขาย หรดอขายแลรว

1.การขายซดขอของเราจะนนาเสนอผคานสดพอออนลนณเพดพอตพดตามและเขราถขงไดรงคายมากขขขนโดย เพจ 
facebook และ instagram ชดพอ อะไรอะไรกจกลรวย by บขงนคร 
2.โปรโมทผคานรรานคราในตนาบลบขงนครและใกลรเคมยงหรดอลมกคราประจนาทมพซดขอสพนคราของตนาบลอยมค
แลรว

นนาเทคโนโลยมมาปรอบใชรใหรเกพดประโยชนณ

เพพพมมมลคคาผลผลพต/ผลพตภอณฑณ/บรพการ

จจานวนรายไดร : 80,000
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PS65014729 : การออกแบบและพพฒนาตรนแบบบรรจมภพณฑฑสจาหรพบสลนคราประเภทผราทอมชอ

Snapshot C01-C06รายงานสรมปโครงการ

Illustrator

Photoshop

Chatfesk

การสคงเสรพมการขายและการตลาด

การพอฒนาบรรจจภอณฑณ

การยกระดอบมาตรฐานสพนคราและบรพการ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพอฒนา : 2-3 เดดอน

เศรษฐกลจสรรางสรรคฑจากภภมลปปญญาและวพฒนธรรมทรองถลชน

   เทคโนโลยมการออกแบบบรรจจภอณฑณ

ชชชอผลลตภพณฑฑ/บรลการ : บรรจจภอณฑณสนาหรอบผราทอมดอของศมนยณหอตถกรรมบรานเขาเตคา

รายละเอชยด : ออกแบบและพอฒนาตรนแบบบรรจจภอณฑณสนาหรอบสพนคราประเภทผราทอมดอรมป

แบบใหมค

01 : รายละเอชยดผลลตภพนฑฑ/บรลการ

อาจารยฑบพญฑลต

5 คน 4 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดรตมอเดชอน (บาท)

03 : วพตถมประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสลนครา/บรลการ

06 : ผลลตภพณฑฑบรลการของทมานสรรางคมณคมาใหรกพบชมมชนไดรอยมางไร

05 : แผนธมรกลจ

08 : ชมองทางการขาย และความพรรอมออกสภมตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลอยเทคโนโลยมราชมงคลรอตนโกสพนทรณ

ต.หนองแก อ.หอวหพน จ.ประจวบคมรมขอนธณ

04 : องคฑความรภร/เทคโนโลยช/นวพตกรรม

รมปกคอน รมปหลองรภปสลนครา/บรลการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรรอมออกสภมตลาด : พรรอมขาย หรดอขายแลรว

Business Model Canvas (BMC) การออกแบบและพอฒนาตรนแบบบรรจจภอณฑณสนาหรอบสพนครา
ประเภทผราทอมดอ
1.กลจคมคนทนางาน ผมรสมงอายจ นอกทคองเทมพยว
2.ออกแบบและพอฒนาตรนแบบบรรจจภอณฑณสนาหรอบสพนคราประเภทผราทอมดอในรมปแบบใหมค
3.มมหนรารรานและชคองทางออนไลนณ(Shopee)
4.การออกแบบและพอฒนาตรนแบบบรรจจภอณฑณสนาหรอบสพนคราประเภทผราทอมดอใหรนคาสนใจดมทอน
สมอย
5.รายไดรจากหนรารรานและชคองทางออนไลนณ(Shopee)
6.คคานนขา คคาไฟ คคาแรงงาน คคาสรรางชพขนงาน
7.ทมมออกแบบ ภาพลอกษณณของแบรนดณ
8.การออกแบบและพอฒนาตรนแบบบรรจจภอณฑณสนาหรอบสพนคราประเภทผราทอมดอ
9.ทมมงานศมนยณหอตถกรรมบรานเขาเตคา

เพพพมมมลคคาผลผลพต/ผลพตภอณฑณ/บรพการ

จจานวนรายไดร : 70,000
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PS65015061 : โครงการสมงเสรลมภาพลพกษณฑสลนคราผราทอมชอเขาเตมา (Rebranding)

Snapshot C01-C06รายงานสรมปโครงการ

Illustrator

Photoshop

Chatdesk

การสคงเสรพมการขายและการตลาด

การพอฒนาสพนคราและบรพการใหรมมมมลคคาสมง

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพอฒนา : 2-3 เดดอน

เศรษฐกลจสรรางสรรคฑจากภภมลปปญญาและวพฒนธรรมทรองถลชน

   เทคโนโลยมการออกแบบบรรจจภอณฑณ

ชชชอผลลตภพณฑฑ/บรลการ : สคงเสรพมภาพลอกษณณสพนคราผราทอมดอของศมนยณหอตถกรรมบรานเขาเตคา 

(Rebranding)

รายละเอชยด : ออกแบบชดพอแบรนดณและโลโกรของสพนคราของศมนยณหอตถกรรมบรานเขาเตคพาในรมป

แบบใหมค

01 : รายละเอชยดผลลตภพนฑฑ/บรลการ

อาจารยฑบพญฑลต

5 คน 4 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดรตมอเดชอน (บาท)

03 : วพตถมประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสลนครา/บรลการ

06 : ผลลตภพณฑฑบรลการของทมานสรรางคมณคมาใหรกพบชมมชนไดรอยมางไร

05 : แผนธมรกลจ

08 : ชมองทางการขาย และความพรรอมออกสภมตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลอยเทคโนโลยมราชมงคลรอตนโกสพนทรณ

ต.หนองแก อ.หอวหพน จ.ประจวบคมรมขอนธณ

04 : องคฑความรภร/เทคโนโลยช/นวพตกรรม

รมปกคอน รมปหลองรภปสลนครา/บรลการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรรอมออกสภมตลาด : พรรอมขาย หรดอขายแลรว

Business Model Canvas (BMC) โครงการสคงเสรพมภาพลอกษณณสพนคราผราทอมดอเขาเตคา 
(Rebranding)
1.กลจคมคนทนางาน ผมรสมงอายจ นอกทคองเทมพยว
2.ออกแบบชดพอแบรนดณและโลโกรของสพนครา(ผราทอมดอเขาเตคา)
3.มมหนรารรานและชคองทางออนไลนณ(Shopee)
4.ออกแบบชดพอแบรนดณและตออวโลโกรใหรนคาสนใจ
5.รายไดรจากหนรารรานและชคองทางออนไลนณ(Shopee)
6.คคานนขา คคาไฟ คคาแรงงาน
7.ทมมออกแบบ ภาพลอกษณณของแบรนดณ
8.ออกแบบแบรนดณสพนคราใหมค
9.ทมมงานศมนยณหอตถกรรมบรานเขาเตคา

เพพพมมมลคคาผลผลพต/ผลพตภอณฑณ/บรพการ

สรรางงานสรรางอาชมพ

อนจรอกษณและตคอยอดภมมพปปญญาทรองถพพน

จจานวนรายไดร : 70,000
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PS65014933 : ขพบเคลชชอนเศรษฐกลจและสพงคมฐานรากหลพงโควลดดรวยเศรษฐกลจ BCG

Snapshot C01-C06รายงานสรมปโครงการ

การพอฒนาทางดรานการตลาดเพดพอเพพพมโอกาสในการสรรางรายไดรใหรไดรมากยพพงขขขน

การพอฒนาออกแบบหนราตาของผลพตภอณฑณใหมค  ใหรใชรงานงคาย เขรากอบยจกตณสมอย

เทคโนโลยมการสกอดสารสนาคอญในสมจนไพร

ถคายทอดเทคโนโลยมการผลพตและบรพการ

การสคงเสรพมการขายและการตลาด

การพอฒนาสพนคราและบรพการใหรมมมมลคคาสมง

การพอฒนาบรรจจภอณฑณ

การยกระดอบมาตรฐานสพนคราและบรพการ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพอฒนา : นรอยกวคา 1 เดดอน

เศรษฐกลจสรรางสรรคฑจากภภมลปปญญาและวพฒนธรรมทรองถลชน

   เทคโนโลยมการออกแบบบรรจจภอณฑณ

ชชชอผลลตภพณฑฑ/บรลการ : หมคอง

รายละเอชยด : จากเดพมทมพเปปนนนขามอนสมจรไพรบรรจจขวดธรรมดาจะพอฒนาเปปนรมปแบบมา

หมคองครมมเจลและนนขามอนหอมรเหยทมพมมสมสอนและแพคเกจจพขงทมพสวยงาม ดมแลรวนคาใชรนคาพกพา 

สามารถใชรไดรทจกวอย สามารถพกตพดกระเปปาไดรสะดวก

01 : รายละเอชยดผลลตภพนฑฑ/บรลการ

อาจารยฑบพญฑลต

4 คน 4 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดรตมอเดชอน (บาท)

03 : วพตถมประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสลนครา/บรลการ

06 : ผลลตภพณฑฑบรลการของทมานสรรางคมณคมาใหรกพบชมมชนไดรอยมางไร

05 : แผนธมรกลจ

08 : ชมองทางการขาย และความพรรอมออกสภมตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลอยเทคโนโลยมราชมงคลรอตนโกสพนทรณ

ต.หนองพลอบ อ.หอวหพน จ.ประจวบคมรมขอนธณ

04 : องคฑความรภร/เทคโนโลยช/นวพตกรรม

รมปกคอน รมปหลองรภปสลนครา/บรลการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรรอมออกสภมตลาด : พรรอมขายภายในเวลา 1 เดดอน

นนขามอนนวดสมจนไพร เปปนภมมพปปญญาชาวบรานในพดขนทมพตนาบลหนองพลอบ ซขพงมมการสกอดเอาสาร
สนาคอญในสมจนไพรมาใชรประโยชนณ มมการบรรจจขวดขายบรางตามโอกาศทมพมมงานในพดขนทมพตนาบล
หนองพลอบ แตคยองไมคไดรมมการผลพตสพนคราทมพเปปนรมปธรรม ทางโครงการ u2tพดขนทมพตนาบลหนองพลอบ
จะชควยในการพอฒนาผลพตภอณฑณจากนนขามอนสมจนไพใหรอยมคในรมปทมพใชรงานงคายเชคน ยาหมคองสมจนไพร 
นนขามอนหอมรเหย ใหรเปปนสพนคราทมพตรงตามความตรองการของผมรบรพโภคในปปจจจบอน ทนาการพอฒนา
แพคเกจจพขง ใหรมมความทอนสมอย นคาใชร ถมกใจผมรบรพโภคในยจคสมอยปปจจจบอน รวมถขงจอดทนาชคองทางการ
ขายออนไลนณตคางๆเพดพอเพพพมโอกาสในการเขราถขงกลจคมลมกครา และเพพพมรายไดรใหรแกคชจมชน โดย
ดนาเนพนงานตามแผนธจรกพจ bisiness model canvas รควมกอบ BCG Economy Model

Key Partners
- บรพษอท ผลพตสารขขขนรมปปรจงแตคงยาหมคอง
- บรพษอท แพคเกจ
- รรานคราตอวแทน
- บรพษอทโลจพสตพกสณ
- บรพษอทในการจอดจนาหนคายทางออนไลนณ

Key Activities
-ออกแบบผลพตภอณฑณตรงกอบความตรองการของผมรบรพโภคในปปจจจบอน

เพพพมมมลคคาผลผลพต/ผลพตภอณฑณ/บรพการ

จจานวนรายไดร : 1,000
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PS65021879 : ขพบเคลชชชอนเศรฐกลจและสพงคมฐานรากหลพงโควลดดรวยเศรฐกลจ BCG

Snapshot C01-C06รายงานสรมปโครงการ

เทคโนโลยมการถนอมอาหาร และเทคโนโลยมการบรรจจอาหาร

การใชรแพลตฟอรณมออนไลนณตคางๆทมพมมในปปจจจบอนชควยในการขาย

พอฒนา Packaging Design

การสคงเสรพมการขายและการตลาด

การพอฒนาบรรจจภอณฑณ

การขนสคงและกระจายสพนครา

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพอฒนา : 2-3 เดดอน

เศรษฐกลจหมมนเวชยนลดการใชรพลพงงานเนรนนจากลพบมาใชรใหมม

   Upcycle (การรมไซเคพลแบบทมพทนาใหรคจณคคาเพพพมขขขน)

ชชชอผลลตภพณฑฑ/บรลการ : สอบปะรดกวน แคนดมข

รายละเอชยด : จะเปปนสอบปะรดกวนทมพมมการขขขนรมปและพอฒนาแพคเกจจพขงใหมค ใหรมมความดขงดมด

นคาสนใจ นคาซดขอเหมาะแกคการเปปนของฝาก

01 : รายละเอชยดผลลตภพนฑฑ/บรลการ

อาจารยฑบพญฑลต

4 คน 4 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดรตมอเดชอน (บาท)

03 : วพตถมประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสลนครา/บรลการ

06 : ผลลตภพณฑฑบรลการของทมานสรรางคมณคมาใหรกพบชมมชนไดรอยมางไร

05 : แผนธมรกลจ

08 : ชมองทางการขาย และความพรรอมออกสภมตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลอยเทคโนโลยมราชมงคลรอตนโกสพนทรณ

ต.หนองพลอบ อ.หอวหพน จ.ประจวบคมรมขอนธณ

04 : องคฑความรภร/เทคโนโลยช/นวพตกรรม

รมปกคอน รมปหลองรภปสลนครา/บรลการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรรอมออกสภมตลาด : พรรอมขายภายในเวลา 1 เดดอน

สอบปะรดกวนเปปนสพนคราทมพมมขายกอนโดยทอพวไปตนาบลหนองพลอบ ซขพงสอบปะรดมมการปลมกกอนแพรค
หลายในพดขนทมพ ทนาใหรเปปนขรอไดรเปรมยบดรานวอตถจดพบทมพหางคายราคาถมก ซขพงรมปแบบสพนคราและการขาย
ยองคงเปปนรมปแบบกวนแลรวใสคกลคองพลาสตพกวางขายขรางทาง ซขพงทางโครงการจะเขรามาพอฒนา
หนราตาของสอบปะรดกวนใหมคโดยจะผลพตสอบปะรดกวนทมพมมรสชาตพทมพหวานกนาลองดม มมรจปรคางหนรา
ตาทมพนคารอบประทานมากขขขน รวมถขงแพจเกจจพขงทมพสวยงาม เพดพอดขงดมดลจกครา เหมาะแกคการเปปน
ของฝากทมพระลขก เพพพอใหรตรงตามความตรองการของกลจคมลมกคราเปปาหมาย ซขขพงจะมมการขยายชคอง
ทางการจจนาหนคายใหรมากยพพงขขขน จากขายตามขรางถนน จะตรองเขราสมคชคองทางออนไลนณตคางๆ 
อาทพ ชอปปปข   ลาซาดราออนไลนณ เพดพอเพพพมโอกาสในการขายสพนคราใหรเขราถขงกลจคมลมกคราเปปาหมายใหร
มากยพพงขขขน  โดยดนาเนพนงานตามแผนธจรกพจ bisiness model canvas รควมกอบ BCG Economy 
Model

SUPPLIERS
- เกษตรกรสอบปะรด
- บรพษอทแพคเกจ
-ผมรจอดทนาแมคพพมพณ
-สคงโลจพสตพกสณ
-บรพษอทในการจอดจนาหนคายออนไลนณ

ใชรผลผลพตทางการเกษตรใหรเกพดประโยชนณสมงสจด

เพพพมมมลคคาผลผลพต/ผลพตภอณฑณ/บรพการ

จจานวนรายไดร : 10,000
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PS65009273 : นจราสมมนไพรพรรอมดชชม

Snapshot C01-C06รายงานสรมปโครงการ

Adobe Illustrator

Lazada

shopee

การพอฒนาบรรจจภอณฑณ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพอฒนา : นรอยกวคา 1 เดดอน

อาหารปลอดภพย

   การออกแบบและพอฒนาผลพตภอณฑณ

ชชชอผลลตภพณฑฑ/บรลการ : นนขาสมจนไพรพรรอมดดพมหอวหพน

รายละเอชยด : ทนาจากสมจนไพรพดขนบรานมมปรพมาณ 250 มพลลพลพตร

01 : รายละเอชยดผลลตภพนฑฑ/บรลการ

อาจารยฑบพญฑลต

5 คน 4 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดรตมอเดชอน (บาท)

03 : วพตถมประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสลนครา/บรลการ

06 : ผลลตภพณฑฑบรลการของทมานสรรางคมณคมาใหรกพบชมมชนไดรอยมางไร

05 : แผนธมรกลจ

08 : ชมองทางการขาย และความพรรอมออกสภมตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลอยเทคโนโลยมราชมงคลรอตนโกสพนทรณ

ต.หอวหพน อ.หอวหพน จ.ประจวบคมรมขอนธณ

04 : องคฑความรภร/เทคโนโลยช/นวพตกรรม

รมปกคอน รมปหลองรภปสลนครา/บรลการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรรอมออกสภมตลาด : พรรอมขาย หรดอขายแลรว

เพพพมชคองทางการขายในออนไลนณ ทนาการชควยโปรโมทในเพจ U2T หอวหพน และกลจคมพลเมดองหอวหพน 
เนดพองจากเขาขายแบบออฟไลนณอยคางเดมยว

มมสจขภาพดมขขขน ลดโอกาสเกพดการเจจบปปวย

จจานวนรายไดร : 5,000
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PS65009759 : นจราพรลกกากหมภ

Snapshot C01-C06รายงานสรมปโครงการ

Adobe Illustrator

shopee

Facebook Page

การพอฒนาบรรจจภอณฑณ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพอฒนา : นรอยกวคา 1 เดดอน

อาหารปลอดภพย

   การออกแบบและพอฒนาผลพตภอณฑณ

ชชชอผลลตภพณฑฑ/บรลการ : นนขาพรพกกากหมมหอวหพน

รายละเอชยด : เปปนการเอากากหมมมาคลจกกอบหอมเจมยวและกระเทมยมเจมยว แลรวทนาการปรจงรส

มมปรพมาณ 200 กรอม ราคา 120 บาท และปรพมาณ 100 กรอม ราคา 65 บาท

01 : รายละเอชยดผลลตภพนฑฑ/บรลการ

อาจารยฑบพญฑลต

5 คน 4 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดรตมอเดชอน (บาท)

03 : วพตถมประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสลนครา/บรลการ

06 : ผลลตภพณฑฑบรลการของทมานสรรางคมณคมาใหรกพบชมมชนไดรอยมางไร

05 : แผนธมรกลจ

08 : ชมองทางการขาย และความพรรอมออกสภมตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลอยเทคโนโลยมราชมงคลรอตนโกสพนทรณ

ต.หอวหพน อ.หอวหพน จ.ประจวบคมรมขอนธณ

04 : องคฑความรภร/เทคโนโลยช/นวพตกรรม

รมปกคอน รมปหลองรภปสลนครา/บรลการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรรอมออกสภมตลาด : พรรอมขาย หรดอขายแลรว

เพพพมชคองทางการขายในออนไลนณ ทนาการชควยโปรโมทในเพจ U2T หอวหพน และกลจคมพลเมดองหอวหพน 
เนดพองจากเขาขายแบบออฟไลนณอยคางเดมยว

มมสจขภาพดมขขขน ลดโอกาสเกพดการเจจบปปวย

จจานวนรายไดร : 9,000
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PS65003561 : การพพฒนาและตมอยอดผลลตภพณฑฑทางการเกษตรใหรเปปนสลนคราชมมชนตจาบลหลนเหลลกไฟ

Snapshot C01-C06รายงานสรมปโครงการ

การใชรเทคโนโลยมในการออกแบบบรรจจภอณฑณเพดพอทนาใหรเกพดการบรพการทมพมมรมปแบบหลากหลาย 

เพดพอตอบสนองความตรองการของลมกครา

การใชรเครดพองจอกรทมพทอนสมอยทมพสามารถชควยในการผลพตตอวสพนคราใหรสพนคราอยมคในมาตรฐานการ

ผลพต

การสคงเสรพมการขายและการตลาด

การสคงเสรพมการขายและการตลาด

การพอฒนาบรรจจภอณฑณ

การพอฒนาบรรจจภอณฑณ

การยกระดอบมาตรฐานสพนคราและบรพการ

การยกระดอบมาตรฐานสพนคราและบรพการ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพอฒนา : 2-3 เดดอน

อาหารปลอดภพย

   สจขอนามอยอาหาร หรดอ กระบวนการควบคจมขอขนตอนการผลพตตอขงแตคตรน

ชชชอผลลตภพณฑฑ/บรลการ : นนขาพรพกไกคกรอบตรมยนา- The Valcano

รายละเอชยด : นนขาพรพกไกคกรอบตรมยนา นนขาพรพกภมเขาไฟ - The Valcano หอมเครดพองสมจนไพร

ตะไครร ใบมะกรมด หอวหอม การผลพตทนาสดใหมค สะอาดรอบประกอนความอรคอยแนคนอน

01 : รายละเอชยดผลลตภพนฑฑ/บรลการ

อาจารยฑบพญฑลต

4 คน 4 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดรตมอเดชอน (บาท)

03 : วพตถมประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสลนครา/บรลการ

06 : ผลลตภพณฑฑบรลการของทมานสรรางคมณคมาใหรกพบชมมชนไดรอยมางไร

05 : แผนธมรกลจ

08 : ชมองทางการขาย และความพรรอมออกสภมตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลอยเทคโนโลยมราชมงคลรอตนโกสพนทรณ

ต.หพนเหลจกไฟ อ.หอวหพน จ.ประจวบคมรมขอนธณ

04 : องคฑความรภร/เทคโนโลยช/นวพตกรรม

รมปกคอน รมปหลองรภปสลนครา/บรลการ

ออฟไลนฑ : U2T ตนาบลหพนเหลจกไฟ

ออนไลนฑ : U2T ตนาบลหพนเหลจกไฟ

ความพรรอมออกสภมตลาด : พรรอมขายภายในเวลา 1 เดดอน

การจอดการแผนธจกพจมมวอตถจประสงคณเพดพอนนาไปวพเคราะหณการวางแผนยอดขายเพพพมมากขขขนและ
วพเคราะหณการวางแผนพอฒนาบรรจจภอณฑณของนนขาพรพกภมเขาไฟ The Valcano เพดพอทมพจะขยาย
การตลาดและสรรางบรรจจภอณฑณใหรเปปนทมพรมรจอกนคาสนใจมากยพพงขขขน

คพดครนกระบวนการทนางานทมพงคายขขขน

ใชรผลผลพตทางการเกษตรใหรเกพดประโยชนณสมงสจด

นนาเทคโนโลยมมาปรอบใชรใหรเกพดประโยชนณ

เพพพมมมลคคาผลผลพต/ผลพตภอณฑณ/บรพการ

สคงเสรพมและสนอบสนจนการทคองเทมพยวชจมชน

จจานวนรายไดร : 6,000
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PS65015424 : การพพฒนาและตมอยอดผลลตภพณฑฑทางการเกษตรใหรเปปนสลนคราชมมชน

Snapshot C01-C06รายงานสรมปโครงการ

เทคโนโลยมหรดอนวอตกรรม การใชรเครดพองจอกรทมพทอนสมอยทมพสามารถชควยในการผลพตตอวสพนคราใหร

สพนคราอยมคในมาตรฐานการผลพต

การใชรเทคโนโลยมในการออกแบบบรรจจภอณฑณเพดพอทนาใหรเกพดการบรพการทมพมมรมปแบบหลากหลาย 

เพดพอตอบสนองความตรองการของลมกครา

การสคงเสรพมการขายและการตลาด

การสคงเสรพมการขายและการตลาด

การพอฒนาบรรจจภอณฑณ

การพอฒนาบรรจจภอณฑณ

การยกระดอบมาตรฐานสพนคราและบรพการ

การยกระดอบมาตรฐานสพนคราและบรพการ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพอฒนา : 2-3 เดดอน

อาหารปลอดภพย

   สจขอนามอยอาหาร หรดอ กระบวนการควบคจมขอขนตอนการผลพตตอขงแตคตรน

ชชชอผลลตภพณฑฑ/บรลการ : นนขาพรพกคางกจรงกรอบ - The Valcano

รายละเอชยด : นนขาพรพกคางกจรงกรอบ นนขาพรพกภมเขาไฟ - The Valcano หอมเครดพองสมจนไพร

ตะไครร ใบมะกรมด หอวหอม การผลพตทนาสดใหมค สะอาดรอบประกอนความอรคอยแนคนอน

01 : รายละเอชยดผลลตภพนฑฑ/บรลการ

อาจารยฑบพญฑลต

4 คน 4 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดรตมอเดชอน (บาท)

03 : วพตถมประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสลนครา/บรลการ

06 : ผลลตภพณฑฑบรลการของทมานสรรางคมณคมาใหรกพบชมมชนไดรอยมางไร

05 : แผนธมรกลจ

08 : ชมองทางการขาย และความพรรอมออกสภมตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลอยเทคโนโลยมราชมงคลรอตนโกสพนทรณ

ต.หพนเหลจกไฟ อ.หอวหพน จ.ประจวบคมรมขอนธณ

04 : องคฑความรภร/เทคโนโลยช/นวพตกรรม

รมปกคอน รมปหลองรภปสลนครา/บรลการ

ออฟไลนฑ : U2T ตนาบลหพนเหลจกไฟ

ออนไลนฑ : U2T ตนาบลหพนเหลจกไฟ

ความพรรอมออกสภมตลาด : พรรอมขายภายในเวลา 1 เดดอน

การจอดการแผนธจกพจมมวอตถจประสงคณเพดพอนนาไปวพเคราะหณกพจการแผนยอดขายและบรรจจภอณฑณ
ของนนขาพรพกภมเขาไฟ The Valcano เพดพอทมพจะขยายการตลาดและสรรางบรรจจภอณฑณใหรเปปนทมพรมรจอก
นคาสนใจมากยพพงขขขน

ใชรผลผลพตทางการเกษตรใหรเกพดประโยชนณสมงสจด

เพพพมมมลคคาผลผลพต/ผลพตภอณฑณ/บรพการ

สคงเสรพมและสนอบสนจนการทคองเทมพยวชจมชน

สรรางความรมรใหรชจมชน

สรรางงานสรรางอาชมพ

จจานวนรายไดร : 6,000
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PS65011827 : โครงการมหาวลทยาลพยสภมตจาบล U2T for BCG ตจาบลเขายรอย อจาเภอเขายรอย จพงหวพดเพชรบมรช

Snapshot C01-C06รายงานสรมปโครงการ

Sustainable packaging

ทจนทางวอฒนธรรม

Creative economy

การพอฒนาบรรจจภอณฑณ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพอฒนา : 2-3 เดดอน

เศรษฐกลจสรรางสรรคฑจากภภมลปปญญาและวพฒนธรรมทรองถลชน

   เทคโนโลยมการออกแบบบรรจจภอณฑณ

ชชชอผลลตภพณฑฑ/บรลการ : ของใชรของทมพระลขก ศมนยณวอฒนธรรมไทยทรงดนา เขายรอย

รายละเอชยด : ของใชรของทมพระลขก ไทยทรงดนา เสดขอ-กระเปปา-ถาดไมร ทมพแสดงถขงออตลอกษณณ

ชจมชน

01 : รายละเอชยดผลลตภพนฑฑ/บรลการ

อาจารยฑบพญฑลต

4 คน 4 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดรตมอเดชอน (บาท)

03 : วพตถมประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสลนครา/บรลการ

06 : ผลลตภพณฑฑบรลการของทมานสรรางคมณคมาใหรกพบชมมชนไดรอยมางไร

05 : แผนธมรกลจ

08 : ชมองทางการขาย และความพรรอมออกสภมตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลอยเทคโนโลยมราชมงคลรอตนโกสพนทรณ

ต.เขายรอย อ.เขายรอย จ.เพชรบจรม

04 : องคฑความรภร/เทคโนโลยช/นวพตกรรม

รมปกคอน รมปหลองรภปสลนครา/บรลการ

ออฟไลนฑ : ศมนยณวอฒนธรรมไทยทรงดนาเขายรอย เพชรบจรม

ออนไลนฑ : ศมนยณวอฒนธรรมไทยทรงดนาเขายรอย เพชรบจรม

ความพรรอมออกสภมตลาด : พรรอมขายภายในเวลา 1 เดดอน

พอฒนาสพนคราและบรรจจภอณฑณ สนาหรอบของใชรของทมพระลขก ศมนยณวอฒนธรรมไทยทรงดนา เขายรอย 
และจอดทนาชคองทางการสคงเสรพมการขายและการขายออนไลนณดรวย FB / IG

สคงเสรพมและสนอบสนจนการทคองเทมพยวชจมชน

จจานวนรายไดร : 30,000
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PS65011999 : โครงการมหาวลทยาลพยสภมตจาบล U2T for BCG ตจาบลเขายรอย อจาเภอเขายรอย จพงหวพดเพชรบมรช

Snapshot C01-C06รายงานสรมปโครงการ

Sustainable packaging

ทจนทางวอฒนธรรม

Creative economy

การพอฒนาบรรจจภอณฑณ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพอฒนา : 2-3 เดดอน

เศรษฐกลจสรรางสรรคฑจากภภมลปปญญาและวพฒนธรรมทรองถลชน

   เทคโนโลยมการออกแบบบรรจจภอณฑณ

ชชชอผลลตภพณฑฑ/บรลการ : กาละแม และขนมหวานอดพนๆ

รายละเอชยด : พอฒนาบรรจจภอณฑณรวม เพดพอกาละแมสมตรดอขงเดพมเพชรบจรม และขนมหวานอดพนๆ

01 : รายละเอชยดผลลตภพนฑฑ/บรลการ

อาจารยฑบพญฑลต

4 คน 4 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดรตมอเดชอน (บาท)

03 : วพตถมประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสลนครา/บรลการ

06 : ผลลตภพณฑฑบรลการของทมานสรรางคมณคมาใหรกพบชมมชนไดรอยมางไร

05 : แผนธมรกลจ

08 : ชมองทางการขาย และความพรรอมออกสภมตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลอยเทคโนโลยมราชมงคลรอตนโกสพนทรณ

ต.เขายรอย อ.เขายรอย จ.เพชรบจรม

04 : องคฑความรภร/เทคโนโลยช/นวพตกรรม

รมปกคอน รมปหลองรภปสลนครา/บรลการ

ออฟไลนฑ : กาละแมเพชรยอพงยดน

ออนไลนฑ : เพชรยอพงยดน กาละแมแมคเกด เพชรบจรม

ความพรรอมออกสภมตลาด : พรรอมขายภายในเวลา 3 เดดอนขขขนไป

พอฒนาบรรจจภอณฑณเพดพอเปปนบรรจจภอณฑณรวม สนาหรอบสพนคราทมพหลากหลายของผมรประกอบการ และ
บรรจจภอณฑณสนาหรอบกาละแมซขพงเปปนสพนคราหลอก พรรอมจอดทนาชคองทางการสคงเสรพมการขายและ
ขายในรมปแบบออนไลนณ อาทพ FB / IG

เพพพมมมลคคาผลผลพต/ผลพตภอณฑณ/บรพการ

จจานวนรายไดร : 500,000
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PS65008554 : การพพฒนาและยกระดพบผลลตภพณฑฑเครชชองชงดชชม

Snapshot C01-C06รายงานสรมปโครงการ

พอฒนาวอตถจดพบ คจณภาพและมาตรฐานของผลพตภอณฑณ

อบรมการจนาหนคายผลพตภอณฑณในรมปแบบออนไลนณ

การแปรรมปวอตถจดพบทรองถพพนใหรเกพดความคจรมคคา

การพอฒนาสพนคราและบรพการใหรมมมมลคคาสมง

การยกระดอบมาตรฐานสพนคราและบรพการ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพอฒนา : 2-3 เดดอน

อาหารปลอดภพย

   เทคโนโลยมการแปรรมปผลผลพตการเกษตร

ชชชอผลลตภพณฑฑ/บรลการ : นนขาผลไมร

รายละเอชยด : เปปนผลพตภอณฑณเครดพองชงดดพมทมพสามารถผลพตไดรในครอวเรดอน และมมสควนผสมจาก

ผลพตภอณฑณในทรพองถพพน โดยเปปนการเพพพมมมลคคาใหรกอบผลพตภอณฑณจากเกษตรกรในทรองถพพน และมม

การออกแบบบรรจจภอณฑณเพดพอเปปนสรรางมมลคคาสรรางรายไดร

01 : รายละเอชยดผลลตภพนฑฑ/บรลการ

อาจารยฑบพญฑลต

4 คน 4 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดรตมอเดชอน (บาท)

03 : วพตถมประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสลนครา/บรลการ

06 : ผลลตภพณฑฑบรลการของทมานสรรางคมณคมาใหรกพบชมมชนไดรอยมางไร

05 : แผนธมรกลจ

08 : ชมองทางการขาย และความพรรอมออกสภมตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลอยเทคโนโลยมราชมงคลรอตนโกสพนทรณ

ต.สามพระยา อ.ชะอนา จ.เพชรบจรม

04 : องคฑความรภร/เทคโนโลยช/นวพตกรรม

รมปกคอน รมปหลองรภปสลนครา/บรลการ

ออฟไลนฑ : สามพระยาดรพขง

ออนไลนฑ : U2T มหาวพทยาลอยสมคตนาบล ตนาบลสามพระยา

ความพรรอมออกสภมตลาด : พรรอมขายภายในเวลา 3 เดดอนขขขนไป

ทมพมาของวอตถจดพบผลพตภอณฑณ : รอบซดขอผลไมรจากชาวบราน ซขพงเปปนผลผลพตจากเกษตรในทรองถพพน
เพดพอสรรางรายไดรใหรชาวบราน 
สพนครา : ผลพตภอณฑณนนขาผลไมร 
ขายใหรใคร : กลจคมคนรอกสจขภาพ / นอกทคองเทมพยว / ประชาชนทอพวไป 
ชคองทางการจนาหนคาย : 1. หนรารราน - รรานสพนคราชจมชน/ของฝาก 
2.จนาหนคายผคานแพลตฟอรณมออนไลนณ เชคน เฟสบจ๊ค ไลนณ เปปนตรน 
แผนการพอฒนาผลพตภอณฑณ : นนขาผลไมร
จจดแขจง : 1.วอตถจดพบทมพนนามาใชร เปปนวอตถจดพบทมพดม มมคจณภาพ และปลอดสารพพษ เนดพองจากนนามาจาก
เกษตรกรโดยตรง 
2.เนรนการใชรผลผลพตทมพมาจากชจมชน ซขพงมมราคาไมคแพง สามารถตอขงราคาเพดพอแขคงขอนไดร เมดพอ
เทมยบกอบสมจนไพรนนาเขรา 
3.มมการออกแบบบรรจจภอณฑณทมพมมความดขงดมด นคาใชร และทอนสมอย วพธมการสรรางรายไดร : ซดขอวอตถจดพบ 
นนามาผลพต และจอดจนาหนคายทอขงปลมกและสคง

คพดครนกระบวนการทนางานทมพงคายขขขน

ใชรผลผลพตทางการเกษตรใหรเกพดประโยชนณสมงสจด

นนาเทคโนโลยมมาปรอบใชรใหรเกพดประโยชนณ

เพพพมมมลคคาผลผลพต/ผลพตภอณฑณ/บรพการ

อนจรอกษณและตคอยอดภมมพปปญญาทรองถพพน

จจานวนรายไดร : 10,000
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PS65008592 : การพพฒนายกระดพบผลลตภพณฑฑเครชชองชงดชชม

Snapshot C01-C06รายงานสรมปโครงการ

การแปรรมปวอตถจดพบทรองถพพนใหรเกพดความคจรมคคา

พอฒนาวอตถจดพบ คจณภาพและมาตรฐานของผลพตภอณฑณ

อบรมการจนาหนคายผลพตภอณฑณในรมปแบบออนไลนณ

การพอฒนาสพนคราและบรพการใหรมมมมลคคาสมง

การพอฒนาบรรจจภอณฑณ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพอฒนา : 2-3 เดดอน

อาหารปลอดภพย

   เทคโนโลยมการแปรรมปผลผลพตการเกษตร

ชชชอผลลตภพณฑฑ/บรลการ : นนขาสมจนไพร

รายละเอชยด : เปปนผลพตภอณฑณเครดพองชงดดพมทมพสามารถผลพตไดรในครอวเรดอน และมมสควนผสมจาก

ผลพตภอณฑณในทรพองถพพน โดยเปปนการเพพพมมมลคคาใหรกอบผลพตภอณฑณจากเกษตรกรในทรองถพพน และมม

การออกแบบบรรจจภอณฑณเพดพอเปปนสรรางมมลคคาสรรางรายไดร

01 : รายละเอชยดผลลตภพนฑฑ/บรลการ

อาจารยฑบพญฑลต

4 คน 4 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดรตมอเดชอน (บาท)

03 : วพตถมประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสลนครา/บรลการ

06 : ผลลตภพณฑฑบรลการของทมานสรรางคมณคมาใหรกพบชมมชนไดรอยมางไร

05 : แผนธมรกลจ

08 : ชมองทางการขาย และความพรรอมออกสภมตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลอยเทคโนโลยมราชมงคลรอตนโกสพนทรณ

ต.สามพระยา อ.ชะอนา จ.เพชรบจรม

04 : องคฑความรภร/เทคโนโลยช/นวพตกรรม

รมปกคอน รมปหลองรภปสลนครา/บรลการ

ออฟไลนฑ : สามพระยาดรพขง

ออนไลนฑ : U2T มหาวพทยาลอยสมคตนาบล ตนาบลสามพระยา

ความพรรอมออกสภมตลาด : พรรอมขายภายในเวลา 3 เดดอนขขขนไป

ทมพมาของวอตถจดพบผลพตภอณฑณ : รอบซดขอสมจนไพร ซขพงเปปนผลผลพตจากเกษตรในทรองถพพนเพดพอสรราง
รายไดรใหรชาวบราน
สพนครา : ผลพตภอณฑณนนขาสมจนไพร
ขายใหรใคร : กลจคมคนรอกสจขภาพ / นอกทคองเทมพยว / ประชาชนทอพวไป
ชคองทางการจนาหนคาย :
1. หนรารราน - รรานสพนคราชจมชน/ของฝาก
2.จนาหนคายผคานแพลตฟอรณมออนไลนณ เชคน เฟสบจ๊ค ไลนณ  เปปนตรน
แผนการพอฒนาผลพตภอณฑณ : นนขาสมจนไพร
จจดแขจง : 
1.วอตถจดพบทมพนนามาใชร เปปนวอตถจดพบทมพดม มมคจณภาพ และปลอดสารพพษ เนดพองจากนนามาจากเกษตรกร
โดยตรง
2.เนรนการใชรผลผลพตทมพมาจากชจมชน ซขพงมมราคาไมคแพง สามารถตอขงราคาเพดพอแขคงขอนไดร เมดพอ
เทมยบกอบสมจนไพรนนาเขรา
3.มมการออกแบบบรรจจภอณฑณทมพมมความดขงดมด นคาใชร และทอนสมอย
วพธมการสรรางรายไดร : ซดขอวอตถจดพบ นนามาผลพต และจอดจนาหนคายทอขงปลมกและสคง

คพดครนกระบวนการทนางานทมพงคายขขขน

ใชรผลผลพตทางการเกษตรใหรเกพดประโยชนณสมงสจด

นนาเทคโนโลยมมาปรอบใชรใหรเกพดประโยชนณ

อนจรอกษณและตคอยอดภมมพปปญญาทรองถพพน

จจานวนรายไดร : 15,000
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PS65009747 : สพบปรดอบแหรง

Snapshot C01-C06รายงานสรมปโครงการ

การคอดแยกสอบปะรด

การอบ

การปรอบปรจงรสชาตพ

การสคงเสรพมการขายและการตลาด

การพอฒนาสพนคราและบรพการใหรมมมมลคคาสมง

การยกระดอบมาตรฐานสพนคราและบรพการ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพอฒนา : 2-3 เดดอน

อาหารปลอดภพย

   ผลพตภอณฑณผอกและอาหารแปรรมป

ชชชอผลลตภพณฑฑ/บรลการ : สอบปะรดอบแหรง

รายละเอชยด : สอบปะรดอบแหรง

01 : รายละเอชยดผลลตภพนฑฑ/บรลการ

อาจารยฑบพญฑลต

5 คน 6 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดรตมอเดชอน (บาท)

03 : วพตถมประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสลนครา/บรลการ

06 : ผลลตภพณฑฑบรลการของทมานสรรางคมณคมาใหรกพบชมมชนไดรอยมางไร

05 : แผนธมรกลจ

08 : ชมองทางการขาย และความพรรอมออกสภมตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลอยเทคโนโลยมราชมงคลรอตนโกสพนทรณ

ต.กลอดหลวง อ.ทคายาง จ.เพชรบจรม

04 : องคฑความรภร/เทคโนโลยช/นวพตกรรม

รมปกคอน รมปหลองรภปสลนครา/บรลการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรรอมออกสภมตลาด : พรรอมขายภายในเวลา 1 เดดอน

การผลพตสอบปะรดอบแหรง ออกแบบบรรจจภอณฑณ วางแผนการตลาดทอพงแบบออนไลนณและตลาด
ขายตรง จอดจนาหนคาย

เพพพมมมลคคาผลผลพต/ผลพตภอณฑณ/บรพการ

จจานวนรายไดร : 95,000
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PS65009977 : สพบปะรดกวน

Snapshot C01-C06รายงานสรมปโครงการ

การคอดแยกสอบปะรด

การกวน

การปรอบปรจงรสชาตพ

ถคายทอดเทคโนโลยมการผลพตและบรพการ

การพอฒนาสพนคราและบรพการใหรมมมมลคคาสมง

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพอฒนา : 2-3 เดดอน

ทมองเทชชยวทชชเปปนมลตรตมอสลชงแวดลรอมและสมขภาพ

   เทคโนโลยมพอฒนาคจณภาพผลผลพตทางการเกษตร

ชชชอผลลตภพณฑฑ/บรลการ : สอบปะรดกวน

รายละเอชยด : สอบปะรดกวน

01 : รายละเอชยดผลลตภพนฑฑ/บรลการ

อาจารยฑบพญฑลต

5 คน 6 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดรตมอเดชอน (บาท)

03 : วพตถมประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสลนครา/บรลการ

06 : ผลลตภพณฑฑบรลการของทมานสรรางคมณคมาใหรกพบชมมชนไดรอยมางไร

05 : แผนธมรกลจ

08 : ชมองทางการขาย และความพรรอมออกสภมตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลอยเทคโนโลยมราชมงคลรอตนโกสพนทรณ

ต.กลอดหลวง อ.ทคายาง จ.เพชรบจรม

04 : องคฑความรภร/เทคโนโลยช/นวพตกรรม

รมปกคอน รมปหลองรภปสลนครา/บรลการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรรอมออกสภมตลาด : พรรอมขายภายในเวลา 1 เดดอน

ผลพตสอบปะรดกวน ออกแบบบรรจจภอณฑณ วางแผนการตลาดทอพงแบบออนไลนณและตลาดขายตรง 
จอดจนาหนคาย

เพพพมมมลคคาผลผลพต/ผลพตภอณฑณ/บรพการ

สคงเสรพมและสนอบสนจนการทคองเทมพยวชจมชน

สรรางความรมรใหรชจมชน

สรรางงานสรรางอาชมพ

สรรางรายไดรใหรชจมชน

จจานวนรายไดร : 90,000
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PS65008931 : U2T เขากระปมก1

Snapshot C01-C06รายงานสรมปโครงการ

การควมคจมอจณหภมมพ

การคอดเลดอกวอตถจดพบ

การบรรจจหคอ

ถคายทอดเทคโนโลยมการผลพตและบรพการ

การพอฒนาสพนคราและบรพการใหรมมมมลคคาสมง

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพอฒนา : 2-3 เดดอน

เกษตรปลอดภพย

   การควบคจมแสงและความรรอน

ชชชอผลลตภพณฑฑ/บรลการ : กลรวยเบรคแตก

รายละเอชยด : กลรวยเบรคแตก กลรวยนนขาวรา สไลดณ บางๆ ทอดกรอบ ความหวาน ตาม 

ธรรมชาตพ ของกลรวย กรจบกรอบ เคมขยว เทคาไร กจหยจด ไมคอยมค อดใจไมไหว สมชดพอ กลรวยเบรก

แตก

01 : รายละเอชยดผลลตภพนฑฑ/บรลการ

อาจารยฑบพญฑลต

4 คน 4 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดรตมอเดชอน (บาท)

03 : วพตถมประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสลนครา/บรลการ

06 : ผลลตภพณฑฑบรลการของทมานสรรางคมณคมาใหรกพบชมมชนไดรอยมางไร

05 : แผนธมรกลจ

08 : ชมองทางการขาย และความพรรอมออกสภมตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลอยเทคโนโลยมราชมงคลรอตนโกสพนทรณ

ต.เขากระปจก อ.ทคายาง จ.เพชรบจรม

04 : องคฑความรภร/เทคโนโลยช/นวพตกรรม

รมปกคอน รมปหลองรภปสลนครา/บรลการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรรอมออกสภมตลาด : พรรอมขายภายในเวลา 1 เดดอน

เปปนการพอฒนาผลพตภอณฑณกลรวยเบรคแตก

มมสจขภาพดมขขขน ลดโอกาสเกพดการเจจบปปวย

จจานวนรายไดร : 40,000

หนรา 109 / 163



PS65009379 : U2T เขากระปมก2

Snapshot C01-C06รายงานสรมปโครงการ

การคอดเลดอกกลรวย

การทอด

การคจบคจมความรรอน

ถคายทอดเทคโนโลยมการผลพตและบรพการ

การสคงเสรพมการขายและการตลาด

การพอฒนาสพนคราและบรพการใหรมมมมลคคาสมง

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพอฒนา : 2-3 เดดอน

อาหารปลอดภพย

   การออกแบบและพอฒนาผลพตภอณฑณ

ชชชอผลลตภพณฑฑ/บรลการ : กลรวยเบรกแตกรสปาปรพกรา

รายละเอชยด : กลรวยเบรคแตก กลรวยนนขาวรา สไลดณ บางๆ ทอดกรอบ ความหวาน ตาม 

ธรรมชาตพ ของกลรวย กรจบกรอบ เคมขยว เทคาไร กจหยจด ไมคอยมค อดใจไ มไหว สมชดพอ กลรวยเบรก

แตก

01 : รายละเอชยดผลลตภพนฑฑ/บรลการ

อาจารยฑบพญฑลต

4 คน 4 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดรตมอเดชอน (บาท)

03 : วพตถมประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสลนครา/บรลการ

06 : ผลลตภพณฑฑบรลการของทมานสรรางคมณคมาใหรกพบชมมชนไดรอยมางไร

05 : แผนธมรกลจ

08 : ชมองทางการขาย และความพรรอมออกสภมตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลอยเทคโนโลยมราชมงคลรอตนโกสพนทรณ

ต.เขากระปจก อ.ทคายาง จ.เพชรบจรม

04 : องคฑความรภร/เทคโนโลยช/นวพตกรรม

รมปกคอน รมปหลองรภปสลนครา/บรลการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรรอมออกสภมตลาด : พรรอมขายภายในเวลา 1 เดดอน

นนาผลพตภอณฑณกลรวยเบรคแตกรสปารพกราทมพพอฒนาขขขนในชจมชน มาออกแบบบรรจจภอณฑณทมพสวยงาม 
และจอดจนาหนคาย

เพพพมมมลคคาผลผลพต/ผลพตภอณฑณ/บรพการ

จจานวนรายไดร : 35,000
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PS65005948 : โครงการสมงเสรลมศพกยภาพผลลตภพณฑฑชมมชนตามเเนวคลด BCG ตจาบลบรานหมรอ อจาเภอเมชอง 

จพงหวพดเพชรบมรช

Snapshot C01-C06รายงานสรมปโครงการ

เพพพมชคองทางการจอดจนาหนคายทางตลาดออนไลนณ เชคน ในเพจFacebook เปปนตรน

เพพพมมมลคคาวอตถจดพบในทรองถพพนและเพพพมมมลคคาบรรจจภอณฑณโดยพอฒนาบรรจจภอณฑณใหรสะดวกแกค

การบรพโภคและสรรางโลโกรรรานใหรนคาสนใจมากยพพงขขขน

นนาองคณความรมรจากการอบรม หลอกสมตรU2T for BCG สนาหรอบการเรมยนรมรเพดพอการเปปนผมร

การพอฒนาสพนคราและบรพการใหรมมมมลคคาสมง

การพอฒนาบรรจจภอณฑณ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพอฒนา : 2-3 เดดอน

อาหารปลอดภพย

   การออกแบบและพอฒนาผลพตภอณฑณ

ชชชอผลลตภพณฑฑ/บรลการ : กลรวยฉาบ

รายละเอชยด : กลรวยฉาบ เปปนขนมประเภทของวคาง รอบประทานเลคนในชจมชนมานานแลรว เนดพอง

จากกลรวยเปปนตรนไมรทมพสามารถใชรประโยชนณไดรทจกสควน  กลรวยฉาบ เปปนภมมพปปญญาทรองถพพน ทมพ

ตรองการนนาผลไมรทมพมมอยมคเปปนจนานวนมาก มาแปรรมปเพดพอจะไดรเกจบไวรรอบประทานไดรนานๆ

01 : รายละเอชยดผลลตภพนฑฑ/บรลการ

อาจารยฑบพญฑลต

4 คน 4 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดรตมอเดชอน (บาท)

03 : วพตถมประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสลนครา/บรลการ

06 : ผลลตภพณฑฑบรลการของทมานสรรางคมณคมาใหรกพบชมมชนไดรอยมางไร

05 : แผนธมรกลจ

08 : ชมองทางการขาย และความพรรอมออกสภมตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลอยเทคโนโลยมราชมงคลรอตนโกสพนทรณ

ต.บรานหมรอ อ.เมดองเพชรบจรม จ.เพชรบจรม

04 : องคฑความรภร/เทคโนโลยช/นวพตกรรม

รมปกคอน รมปหลองรภปสลนครา/บรลการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรรอมออกสภมตลาด : พรรอมขาย หรดอขายแลรว

Customer Segments
(ลมกคราของเรา)
- ประชาชนทจกเพศ ทจกวอย
- กลจคมทมพชดพนชอบรอบประทานขนมขบเคมขยว
- กลจคมทมพชอบรอบประทานผลไมรแปรรมป
- รรานของฝาก
- นอกทคองเทมพยว
- ชคองทางออนไลนณ
Customer Relationships
(ความสอมพอนธณกอบลจกครา)
- ชคองทางออนไลนณ รอบคนาสอพงซดขอสะดวกรวดเรจว สามารถจอดสคงสพนคราไดรภายในวอนทมพรอบ
ออเดอรณ
- Facebook Page โพสขรอมมลชอดเจน และมมแอดมพนรอตอบ 24ชม.
- สนาหรอบลมกคราทมพซดขอสพนคราในปรพมาณมากๆ รรานอาหารหรดอผมรทมพรอบสพนคราไปขายตคอจะสามารถ
ซดขอสพนคราในราคาสคง ซขพงจะขขขนอยมคกอบการสอพงซดขอสพนคราในแตคละครอขง
Channels
(ชคองทางตคางๆ)
- มมหนรารรานตอขงอยมคตลาดเพชรไพบมลยณ พลาซคา

เพพพมมมลคคาผลผลพต/ผลพตภอณฑณ/บรพการ

สรรางนวอตกรรมใหมคใหรกอบผลผลพต/ผลพตภอณฑณ/บรพการ

จจานวนรายไดร : 2,350
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PS65006011 : โครงการสมงเสรลมศพกยภาพผลลตภพณฑฑชมมชนตามเเนวคลด BCG ตจาบลบรานหมรอ อจาเภอเมชอง 

จพงหวพดเพชรบมรช

Snapshot C01-C06รายงานสรมปโครงการ

นนาองคณความรมรจากการอบรม หลอกสมตรU2T for BCG สนาหรอบการเรมยนรมรเพดพอการเปปนผมร

ประกอบการ มาประยจกตณใชรในการพอฒนาผลพตภอณฑณ

พอฒนารมปแบบบรรจจภอณฑณจากบรรจจภอณฑณสนาเรจจรมปพลาสตพกมาเปปนบรรจจภอณฑณทมพทนามาจาก

วอสดจธรรมชาตพตามหลอกBCG

การพอฒนาสพนคราและบรพการใหรมมมมลคคาสมง

การพอฒนาบรรจจภอณฑณ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพอฒนา : 2-3 เดดอน

อาหารปลอดภพย

   การออกแบบและพอฒนาผลพตภอณฑณ

ชชชอผลลตภพณฑฑ/บรลการ : ขนมชอขน

รายละเอชยด : ขนมชอขน เปปนขนมโบราณทมพจอดอยมคในขนมประเภทแขรน(กขพงแหรงกขพงเปปยก) และ

นพยมใชรในงานพพธมมงคล โดยใชรวอตถจดพบทรองถพพน เชคน นนขาตาลโตนดเปปนเขรามาเปปนสควนประกอบ

หลอกและใชรสมจากวอตถจดพบธรรมชาตพ เชคน ใบเตย ออญชอน มาชควยสรรางสมสอน

01 : รายละเอชยดผลลตภพนฑฑ/บรลการ

อาจารยฑบพญฑลต

4 คน 4 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดรตมอเดชอน (บาท)

03 : วพตถมประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสลนครา/บรลการ

06 : ผลลตภพณฑฑบรลการของทมานสรรางคมณคมาใหรกพบชมมชนไดรอยมางไร

05 : แผนธมรกลจ

08 : ชมองทางการขาย และความพรรอมออกสภมตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลอยเทคโนโลยมราชมงคลรอตนโกสพนทรณ

ต.บรานหมรอ อ.เมดองเพชรบจรม จ.เพชรบจรม

04 : องคฑความรภร/เทคโนโลยช/นวพตกรรม

รมปกคอน รมปหลองรภปสลนครา/บรลการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรรอมออกสภมตลาด : พรรอมขาย หรดอขายแลรว

1. Key partners 
- เกษตรกรในชจมชน
- รรานคราในพดขนทมพ
2. Key Activities
- เตรมยมวอตถจอจปกรณณ
- ทนาขนมชอขน
- พอฒนาบรรจจภอณฑณ
3. Value Propositions
- ความอรคอยของขนมชอขนทมพทนาสดวอนตคอวอน มมการคอดสรรวอตถจดพบทมพใชรอยคางมมคจณภาพทอขงใน
เรดพองของการใชรวอตถจดพบ รวมถขงการคอพนกะทพสดใหมค นนขาตาลโตนด และการใชรวอตถจดพบจาก
ธรรมชาตพมาทนาสมของขนม
- ขนมชอขนทมพสคงใหรกอบลมกคราทนาสดใหมควอนตคอวอน โดยไมใสคสารกอนเสมย ซขพงลมกคราสามารถเกจบขนม
ไทยไวรไดร 3 - 7 วอน
- มมขนมชอขนใหรเลดอกหลากหลายชนพด รวมถขงมมการจอดเชตขนมชอขนเปปนชจดของขวอญในชควง
เทศกาล และโอกาสพพเศษ
- มมบรพการสคงสพนคราใหรกอบลมกคราภายในพดขนทมพ และตคางจองหวอด ซขพงจะคพดออตราคคาสคงสพนคราตาม
ระยะทาง หรดอลมกคราสามารถมารอบสพนคราไดรดรวยตนเอง
4. Customer Relationships

เพพพมมมลคคาผลผลพต/ผลพตภอณฑณ/บรพการ

สรรางนวอตกรรมใหมคใหรกอบผลผลพต/ผลพตภอณฑณ/บรพการ

จจานวนรายไดร : 2,500
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PS65010863 : มะนาวดอง ดจาเนลนสะดวก

Snapshot C01-C06รายงานสรมปโครงการ

การใชรนวอตกรรมทางดรานประชาสอมพอนธณในการขายสพนคราและบรพการ

เครดพองขอดผพวมะนาวดอง

เครดพองวอดคคาPH ความเปปนกรดดคางเบส,เครดพองวอดคคาความหวานความดอน

ถคายทอดเทคโนโลยมการผลพตและบรพการ

การสคงเสรพมการขายและการตลาด

การพอฒนาสพนคราและบรพการใหรมมมมลคคาสมง

การพอฒนาบรรจจภอณฑณ

การยกระดอบมาตรฐานสพนคราและบรพการ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพอฒนา : มากกวคา 3 เดดอน

อาหารปลอดภพย

   การแปรรมปอาหาร

ชชชอผลลตภพณฑฑ/บรลการ : มะนาวดอง/มะนาวดองนนขาผขขง

รายละเอชยด : มะนาว ผลไมรรสเปรมขยวจอด อจดมไปดรวยกรดอพนทรมยณหลายชนพด อจดมไปดรวย

กรดอพนทรมยณ หลากหลายชนพดเชคน ในนนขามะนาวมมกรดซพตรพก กรดมาลพค VitC นนขามอนหอม

ระเหยจากผพวมะนาวมม VitA และ VitC แคลเซมยมและฟอสฟอรอสสมง

01 : รายละเอชยดผลลตภพนฑฑ/บรลการ

อาจารยฑบพญฑลต

3 คน 4 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดรตมอเดชอน (บาท)

03 : วพตถมประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสลนครา/บรลการ

06 : ผลลตภพณฑฑบรลการของทมานสรรางคมณคมาใหรกพบชมมชนไดรอยมางไร

05 : แผนธมรกลจ

08 : ชมองทางการขาย และความพรรอมออกสภมตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลอยเทคโนโลยมราชมงคลรอตนโกสพนทรณ

ต.ขจนพพทอกษณ อ.ดนาเนพนสะดวก จ.ราชบจรม

04 : องคฑความรภร/เทคโนโลยช/นวพตกรรม

รมปกคอน รมปหลองรภปสลนครา/บรลการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรรอมออกสภมตลาด : พรรอมขาย หรดอขายแลรว

-พอฒนาบรรจจภอณฑณใหรทอนสมอย
-โปรโมทผคาน platform ออนไลนณตคางๆ
-ปรอบปรจงและพอฒนาตอวสพนคราใหรไดรมาตรฐาน
-หาแหลคงวอตถจดพบในชจมชนและราคาตรนทจนตนพา

ใชรผลผลพตทางการเกษตรใหรเกพดประโยชนณสมงสจด

นนาเทคโนโลยมมาปรอบใชรใหรเกพดประโยชนณ

เพพพมมมลคคาผลผลพต/ผลพตภอณฑณ/บรพการ

มมสจขภาพดมขขขน ลดโอกาสเกพดการเจจบปปวย

ลดขยะ/การนนาวอตถจดพบกลอบมาใชรใหมค [Reduce/Reuse/Recycle]

จจานวนรายไดร : 8,000
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PS65010914 : ผลลตภพณฑฑจากผราไทย

Snapshot C01-C06รายงานสรมปโครงการ

ออกแบบบรรจจภอณฑณและโลโกร

เครดพองมดอทมพใชรในการโปรโมทสพนครา

เครดพองผลพตผรา(หนรากากอนามอย)

ถคายทอดเทคโนโลยมการผลพตและบรพการ

การสคงเสรพมการขายและการตลาด

การพอฒนาสพนคราและบรพการใหรมมมมลคคาสมง

การพอฒนาบรรจจภอณฑณ

การยกระดอบมาตรฐานสพนคราและบรพการ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพอฒนา : มากกวคา 3 เดดอน

เศรษฐกลจสรรางสรรคฑจากภภมลปปญญาและวพฒนธรรมทรองถลชน

   เทคโนโลยมการออกแบบผลพตภอณฑณ

ชชชอผลลตภพณฑฑ/บรลการ : ผลพตภอณฑณจากผราไทย

รายละเอชยด : ทนาจากผราไทยดนาเนพนสะดวก

01 : รายละเอชยดผลลตภพนฑฑ/บรลการ

อาจารยฑบพญฑลต

3 คน 4 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดรตมอเดชอน (บาท)

03 : วพตถมประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสลนครา/บรลการ

06 : ผลลตภพณฑฑบรลการของทมานสรรางคมณคมาใหรกพบชมมชนไดรอยมางไร

05 : แผนธมรกลจ

08 : ชมองทางการขาย และความพรรอมออกสภมตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลอยเทคโนโลยมราชมงคลรอตนโกสพนทรณ

ต.ขจนพพทอกษณ อ.ดนาเนพนสะดวก จ.ราชบจรม

04 : องคฑความรภร/เทคโนโลยช/นวพตกรรม

รมปกคอน รมปหลองรภปสลนครา/บรลการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรรอมออกสภมตลาด : พรรอมขายภายในเวลา 3 เดดอนขขขนไป

พอฒนาแบบสพนคราใหรทอนสมอย
บรรจจภอณฑณโดดเดคน
การผลพตทนาไดรไว

คพดครนกระบวนการทนางานทมพงคายขขขน

นนาเทคโนโลยมมาปรอบใชรใหรเกพดประโยชนณ

เพพพมมมลคคาผลผลพต/ผลพตภอณฑณ/บรพการ

ลดขยะ/การนนาวอตถจดพบกลอบมาใชรใหมค [Reduce/Reuse/Recycle]

สคงเสรพมและสนอบสนจนการทคองเทมพยวชจมชน

จจานวนรายไดร : 0
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PS65016422 : วพสดมเพาะจากมะพรราว

Snapshot C01-C06รายงานสรมปโครงการ

การโปรโมทผคานsocial media

เครดพองวอดความเปปนกรดดคาง

นวพตกรรมการผลพตขจยมะพรราว กาบมะพรราว

ถคายทอดเทคโนโลยมการผลพตและบรพการ

การสคงเสรพมการขายและการตลาด

การสคงเสรพมการขายและการตลาด

การพอฒนาสพนคราและบรพการใหรมมมมลคคาสมง

การพอฒนาบรรจจภอณฑณ

การยกระดอบมาตรฐานสพนคราและบรพการ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพอฒนา : 2-3 เดดอน

เศรษฐกลจหมมนเวชยนลดการใชรพลพงงานเนรนนจากลพบมาใชรใหมม

   Reuse (การใชรซนขา)

ชชชอผลลตภพณฑฑ/บรลการ : วอสดจเพาะปลมกจากมะพรราว

รายละเอชยด : -ขจยมะพรราว/กาบมะพรราว/ใยมะพรราว วอสดจเพาะปลมกจากมะพรราว-ขจยมะพรราว 

ผสมดพนเพดพอทนาการเพาะปลมก มมสควนชควยในการดมดซอบนนขา ดพนเกจบความชดขนไดรนาน ดพนไมคแหรง

งคาย-กาบมะพรราว ผสมดพนปลมกตรนไมร รองกรนกระถาง อจรมนนขาไดรดมเกจบความชดขนไดรนาน-ใย

มะพรราว คลจมดพน

01 : รายละเอชยดผลลตภพนฑฑ/บรลการ

อาจารยฑบพญฑลต

3 คน 4 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดรตมอเดชอน (บาท)

03 : วพตถมประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสลนครา/บรลการ

06 : ผลลตภพณฑฑบรลการของทมานสรรางคมณคมาใหรกพบชมมชนไดรอยมางไร

05 : แผนธมรกลจ

08 : ชมองทางการขาย และความพรรอมออกสภมตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลอยเทคโนโลยมราชมงคลรอตนโกสพนทรณ

ต.ขจนพพทอกษณ อ.ดนาเนพนสะดวก จ.ราชบจรม

04 : องคฑความรภร/เทคโนโลยช/นวพตกรรม

รมปกคอน รมปหลองรภปสลนครา/บรลการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรรอมออกสภมตลาด : พรรอมขาย หรดอขายแลรว

1. Value proposition
- ประโยชนณตคอผมรเพาะปลมก
- วอตถจดพบในทรองถพพน
- ลดออตราของเสมย
- สรรางรายไดรใหรกอบชจมชน
2. Customer segment
- เกษตรกร
- ลมกคราออนไลนณ/ออฟไลนณ
- ผมรทมพสนใจใชรเพาะปลมกตรนไมร
3. Distribution channels
- ผคานสดพอออนไลนณsocial media
- สถานทมพรรานคราในชจมชนตนาบลขจน
พพทอกษณ
- การบอกปากตคอปากของลมกครา
4. Customer relationships
- รอบประกอนสพนครา
- สคงสพนคราทางออนไลนณ
- ลมกคราสามารถรมวพวสพนคราไดร เพดพอ

ลดขยะ/การนนาวอตถจดพบกลอบมาใชรใหมค [Reduce/Reuse/Recycle]

จจานวนรายไดร : 20
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PS65010793 : ทมานพด

Snapshot C01-C06รายงานสรมปโครงการ

มมด

เครดพองปอกมะพรราว

เครดพองวอดความหวาน

การพอฒนาบรรจจภอณฑณ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพอฒนา : มากกวคา 3 เดดอน

อาหารปลอดภพย

   การแปรรมปอาหาร

ชชชอผลลตภพณฑฑ/บรลการ : นนขามะพรราว

รายละเอชยด : นนขามะพรราวแทรๆทมพผลพตจากเกษตรกร ทมพถมกบรรจจในรมปแบบของขวด นนขา

มะพรราวเปปนเครดพองดดพม ทมพชควยชดเชยพลองงานหลองการออกกนาลองกาย หรดอเมดพอสมญเสมยเหงดพอ

มากๆ เปปนเครดพองดดพมทมพมมเกลดอแรคตามธรรมชาตพ มมนนขาตาล ทมพรคางกายสามารถยคอย และดมดซขม

ไปใชรเปปนพลองงานไดรอยคางรวดเรจว จขงมมสควนชควยทนาใหรรคางกายสดชดพน คลายความอคอนลราอคอน

ไดร

01 : รายละเอชยดผลลตภพนฑฑ/บรลการ

อาจารยฑบพญฑลต

4 คน 4 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดรตมอเดชอน (บาท)

03 : วพตถมประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสลนครา/บรลการ

06 : ผลลตภพณฑฑบรลการของทมานสรรางคมณคมาใหรกพบชมมชนไดรอยมางไร

05 : แผนธมรกลจ

08 : ชมองทางการขาย และความพรรอมออกสภมตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลอยเทคโนโลยมราชมงคลรอตนโกสพนทรณ

ต.ทคานอด อ.ดนาเนพนสะดวก จ.ราชบจรม

04 : องคฑความรภร/เทคโนโลยช/นวพตกรรม

รมปกคอน รมปหลองรภปสลนครา/บรลการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรรอมออกสภมตลาด : พรรอมขายภายในเวลา 1 เดดอน

- ตพดตคอกลจคมเกษตรกรในพดขนทมพ เชคน วพสาหกพจชจมชน  เกษตรกรผมรปลมกมะพรราวอคอน และสนอบ
สนจนการประสานงานกลจคมผมรผลพตสพนคราในพดขนทมพ
- เสนอภาพรคางและแนวทางการพอฒนาผลพตภอณฑณจากนนขามะพรราวอคอน
- จอดทนาชจดฐานขรอมมลของผมรผลพต และจอดทนาขรอมมลรายละเอมยดตคาง ๆ ของผลพตภอณฑณจากนนขา
มะพรราวอคอน
- เสนอภาพรคางบรรจจภอณฑณสนาหรอบการบรรจจสพนครา และ แนวทางการออกแบบการพอฒนาสดพอ
ประชาสอมพอนธณในรมปแบบอพเลจกทรอนพกสณ
- จอดทนารมปแบบรายงานการทนาตลาดออนไลนณทมพเกมพยวขรองหรดอสอดคลรองกอบผลพตภอณฑณกะลา
มะพรราว และผลอกดอนใหรเจราของผลพตภอณฑณเขรารควมตลาดออนไลนณ

เพพพมมมลคคาผลผลพต/ผลพตภอณฑณ/บรพการ

จจานวนรายไดร : 2,000
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PS65010879 : กะลามะพรราว

Snapshot C01-C06รายงานสรมปโครงการ

หลอดไฟ LED

สวคาน

เลดพอนฉลจ

การพอฒนาบรรจจภอณฑณ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพอฒนา : มากกวคา 3 เดดอน

เศรษฐกลจสรรางสรรคฑจากภภมลปปญญาและวพฒนธรรมทรองถลชน

   เทคโนโลยมการออกแบบผลพตภอณฑณ

ชชชอผลลตภพณฑฑ/บรลการ : กะลามะพรราว

รายละเอชยด : ผลพตภอณฑณจากกะลามะพรราวทมพเปปนวอสดจเหลดอใชร มาประดพษฐณเปปนเครดพองตกแตคง

บราน เครดพองประดอบและเครดพองแตคงกายสภาพสตรม

01 : รายละเอชยดผลลตภพนฑฑ/บรลการ

อาจารยฑบพญฑลต

4 คน 4 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดรตมอเดชอน (บาท)

03 : วพตถมประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสลนครา/บรลการ

06 : ผลลตภพณฑฑบรลการของทมานสรรางคมณคมาใหรกพบชมมชนไดรอยมางไร

05 : แผนธมรกลจ

08 : ชมองทางการขาย และความพรรอมออกสภมตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลอยเทคโนโลยมราชมงคลรอตนโกสพนทรณ

ต.ทคานอด อ.ดนาเนพนสะดวก จ.ราชบจรม

04 : องคฑความรภร/เทคโนโลยช/นวพตกรรม

รมปกคอน รมปหลองรภปสลนครา/บรลการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรรอมออกสภมตลาด : พรรอมขายภายในเวลา 3 เดดอนขขขนไป

- ตพดตคอกลจคมผมรผลพตกะลามะพรราวในพดขนทมพ เชคน วพสาหกพจชจมชน  เกษตรกรในตนาบลทคานอด และ
สนอบสนจนการประสานงานกลจคมผมรผลพตสพนคราในพดขนทมพ
- เสนอภาพรคางและแนวทางการพอฒนาผลพตภอณฑณจากกะลามะพรราว
- จอดทนาชจดฐานขรอมมลของผมรผลพต และจอดทนาขรอมมลรายละเอมยดตคาง ๆ ของผลพตภอณฑณจากกะลา
มะพรราว
- เสนอภาพรคางบรรจจภอณฑณสนาหรอบการบรรจจสพนครา และ แนวทางการออกแบบการพอฒนาสดพอ
ประชาสอมพอนธณในรมปแบบอพเลจกทรอนพกสณ
- จอดทนารมปแบบรายงานการทนาตลาดออนไลนณทมพเกมพยวขรองหรดอสอดคลรองกอบผลพตภอณฑณกะลา
มะพรราว และผลอกดอนใหรเจราของผลพตภอณฑณเขรารควมตลาดออนไลนณ

ใชรผลผลพตทางการเกษตรใหรเกพดประโยชนณสมงสจด

จจานวนรายไดร : 5,000
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PS65012524 : ผลลตและจจาหนมายดลนพรรอมปลภกจากปมปยหมพกผพกตบชวา

Snapshot C01-C06รายงานสรมปโครงการ

ปรอบปรจงระบบโรงเรดอนพอกวอตถจดพบ และทนาเครดพองบรรจจภอณฑณออตโนมอตพ

เครดพองผสมดพนปลมกออตโนมอตพ

เครดพองซมลถจง

การสคงเสรพมการขายและการตลาด

การพอฒนาสพนคราและบรพการใหรมมมมลคคาสมง

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพอฒนา : 2-3 เดดอน

เกษตรปลอดภพย

   ระบบตรวจวอดความชดขนในดพน

ชชชอผลลตภพณฑฑ/บรลการ : วมชวา ดพนพรรอมปลมกจากปจปยหมอกผอกตบชวา

รายละเอชยด : ดพนพรรอมปลมก จากปจปยหมอกผอกตบชวา ขนาดบรรจจถจงละ 5 ลพตร

01 : รายละเอชยดผลลตภพนฑฑ/บรลการ

อาจารยฑบพญฑลต

4 คน 4 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดรตมอเดชอน (บาท)

03 : วพตถมประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสลนครา/บรลการ

06 : ผลลตภพณฑฑบรลการของทมานสรรางคมณคมาใหรกพบชมมชนไดรอยมางไร

05 : แผนธมรกลจ

08 : ชมองทางการขาย และความพรรอมออกสภมตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลอยเทคโนโลยมราชมงคลรอตนโกสพนทรณ

ต.ดอนคา อ.บางแพ จ.ราชบจรม

04 : องคฑความรภร/เทคโนโลยช/นวพตกรรม

รมปกคอน รมปหลองรภปสลนครา/บรลการ

ออฟไลนฑ :  ๊U2T ดอนคา

ออนไลนฑ :  ๊U2T ดอนคา

ความพรรอมออกสภมตลาด : พรรอมขาย หรดอขายแลรว

1. เพพพมฐานการผลพตโดยเนรนพดขนทมพทมพมมผอกตบชวา ซขพงเปปนวอตถจดพบหลอกในการผลพต เพพพมอมก 1 แหคง 
และ 
2. เพพพมฐานลมกคราขายสคง เพพพมจากชคองทางการตลาดทอขงออนไลนณและออฟไลนณ ใหรมมยอดขาย 
เปปนจนานวนไมคนรอยกวคา 35 เปอรณเซจนตณของยอดขายในปปทมพผคานมา

เพพพมมมลคคาผลผลพต/ผลพตภอณฑณ/บรพการ

ลดขยะ/การนนาวอตถจดพบกลอบมาใชรใหมค [Reduce/Reuse/Recycle]

จจานวนรายไดร : 50,000
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PS65013075 : ผลลตและจจาหนมายวพสดมผสมดลนปลภกจากปมปยหมพกผพกตบชวา

Snapshot C01-C06รายงานสรมปโครงการ

เครดพองบรรจจภอณฑณออตโนมอตพ

เครดพองผสมดพนปลมกออตโนมอตพ

เครดพองซมลถจง

การสคงเสรพมการขายและการตลาด

การพอฒนาสพนคราและบรพการใหรมมมมลคคาสมง

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพอฒนา : 2-3 เดดอน

เกษตรปลอดภพย

   ระบบตรวจวอดความชดขนในดพน

ชชชอผลลตภพณฑฑ/บรลการ : วมชวา วอสดจปลมกจากปจปยหมอกผอกตบชวา

รายละเอชยด : วอสดจปลมกจากปจปยหมอกผอกตบชวา ขนาดบรรจจถจงละ 2 ลพตร

01 : รายละเอชยดผลลตภพนฑฑ/บรลการ

อาจารยฑบพญฑลต

4 คน 4 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดรตมอเดชอน (บาท)

03 : วพตถมประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสลนครา/บรลการ

06 : ผลลตภพณฑฑบรลการของทมานสรรางคมณคมาใหรกพบชมมชนไดรอยมางไร

05 : แผนธมรกลจ

08 : ชมองทางการขาย และความพรรอมออกสภมตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลอยเทคโนโลยมราชมงคลรอตนโกสพนทรณ

ต.ดอนคา อ.บางแพ จ.ราชบจรม

04 : องคฑความรภร/เทคโนโลยช/นวพตกรรม

รมปกคอน รมปหลองรภปสลนครา/บรลการ

ออฟไลนฑ :  ๊U2Tดอนคา

ออนไลนฑ :  ๊U2Tดอนคา

ความพรรอมออกสภมตลาด : พรรอมขาย หรดอขายแลรว

1. เพพพมฐานการผลพตโดยเนรนพดขนทมพทมพมมผอกตบชวา ซขพงเปปนวอตถจดพบหลอกในการผลพต เพพพมอมก 1 แหคง 
และ 
2. เพพพมฐานลมกครา 
    2.1  ฐานลมกคราขายสคง   เพพพมจากลมกคราทมพมมพดขนทมพเกษตรขนาดใหญค เชคน พดชสวนหรดอพดชไรค  ใหรมม
จนานวนทมพเพพพมขขขน อมก 100 เปอรณเซจนตณของฐานลมกคราเดพม 
    2.2  ฐานลมกคราขายปลมก เพพพมจาก ชคองทางการตลาดทอขงออนไลนณและออฟไลนณ ใหรมมยอดขาย 
เปปนจนานวนไมคนรอยกวคา 35 เปอรณเซจนตณของยอดขายในปปทมพผคานมา

เพพพมมมลคคาผลผลพต/ผลพตภอณฑณ/บรพการ

ลดขยะ/การนนาวอตถจดพบกลอบมาใชรใหมค [Reduce/Reuse/Recycle]

จจานวนรายไดร : 50,000
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PS65011801 : ปลานลลแดดเดชยว

Snapshot C01-C06รายงานสรมปโครงการ

เทคโนโลยมการบรรจจภอณฑณ

การแปรรมปอาหาร

ชคองทางออนไลนณ

การพอฒนาสพนคราและบรพการใหรมมมมลคคาสมง

การพอฒนาสพนคราและบรพการใหรมมมมลคคาสมง

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพอฒนา : นรอยกวคา 1 เดดอน

อาหารปลอดภพย

   การแปรรมปอาหาร

ชชชอผลลตภพณฑฑ/บรลการ : ปลานพลแดดเดมยว

รายละเอชยด : ปลานพลแดดเดมยว ทมพผ�านการปรจงรสชาตพมาเป�นอย�างดม มมสมและกลพพนทมพด

01 : รายละเอชยดผลลตภพนฑฑ/บรลการ

อาจารยฑบพญฑลต

4 คน 3 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดรตมอเดชอน (บาท)

03 : วพตถมประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสลนครา/บรลการ

06 : ผลลตภพณฑฑบรลการของทมานสรรางคมณคมาใหรกพบชมมชนไดรอยมางไร

05 : แผนธมรกลจ

08 : ชมองทางการขาย และความพรรอมออกสภมตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลอยเทคโนโลยมราชมงคลรอตนโกสพนทรณ

ต.บางแพ อ.บางแพ จ.ราชบจรม

04 : องคฑความรภร/เทคโนโลยช/นวพตกรรม

รมปกคอน รมปหลองรภปสลนครา/บรลการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรรอมออกสภมตลาด : พรรอมขายภายในเวลา 1 เดดอน

Key Partners – ในส�วนของผม�เกมพยวให�การสนอบสนจนและผม�เกมพยวข�องในธจรกพจ จะมม กนานอน 
ผม�ใหญ�บ�านพอฒนา ชจมชนอนาเภอบางแพมหาวพทยาลอยเทคโนโลยรมาชมงคลรอตนโกสพนทร�
Key Activities - กระบวกการผลพต เรพพมจากการเลมขยงและให�อาหารปลานพลทมพมมคจณภาพได�
มาตรฐาน ปลอดสาร ไปสม� การคอดเลดอกขนาดของปลานพลทมพได�มาตรฐาน การใช�เวลาในการ
ตาก การผลพต
 
และบรรจจภอณฑ� ซขพงระหว�างกระบวนการเหล�านมขจะทนาการเกจบข�อมมลเพดพอนนามาสร�าง 
Content ใน การโปรโมทและจอดจนาหน�ายสพนค�า
Key Resources – ทรอพยากรในการผลพตประกอบไปด�วย ปลานพลสด เกลดออย�างดม ผงปรจง
รส และ ซมอพตวขาวมมคจณภาพ แรงงานทมพใช�ในการผลตพ ซขพงเป�น แรงงานและสมาชพกในชจมชน การ
ตลาดและ การจอดจนาหน�ายสพนค�า
Value Propositions – คณจ ค�าทมพลมกค�าจะได�รอบ มมปลาไว�บรพโภคได�นาน เป�นการเพพพม
ชนพดอาหารให� มากขขขน มมรสชาตพ กลพพน สทม  ม คแตกต�างกอนออกไป และสามารถนนามาใช� ควบคม�
กอบอาหารอย�างอดพนได� ปลอดสารพพษภอยเพราะผลพตด�วยวพธมเลมขยงแบบธรรมชาตพ ได�รอบรอง
มาตรฐาน
Costomer Relationships – มมการตพดตามผลการใช�งานกอบลมกค�าทมพซดขอไป ว�าหลองจากใช�
แล�วได�ผล เป�นอย�างไร ดมขขขนหรดอไม� มมรสชาตพและกลพพนทมพดมหรดอไม� เปน� ของฝากทมพดมหรดอ
ไม� และนนาผลบรพโภค ใช�มาช�วยในการ review สพนค�าด�วย และจะมมการมอบสพทธพพพเศษแก�

เพพพมมมลคคาผลผลพต/ผลพตภอณฑณ/บรพการ

สรรางงานสรรางอาชมพ

จจานวนรายไดร : 446
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PS65012103 : นจราพรลกกมรงเสชยบ

Snapshot C01-C06รายงานสรมปโครงการ

การแปรรมปอาหาร

เทคโนโลยมการบรรจจภอณฑณ

ชคองทางออนไลนณ

การพอฒนาสพนคราและบรพการใหรมมมมลคคาสมง

การพอฒนาสพนคราและบรพการใหรมมมมลคคาสมง

การพอฒนาบรรจจภอณฑณ

การพอฒนาบรรจจภอณฑณ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพอฒนา : นรอยกวคา 1 เดดอน

อาหารปลอดภพย

   การแปรรมปอาหาร

ชชชอผลลตภพณฑฑ/บรลการ : นนขาพรพกกจรงเสมยบ

รายละเอชยด : นนาพรพกกจ�งเสมยบ ทมพผ�านการยคางทอขงเปลดอก มมกลพพนหอมเฉพาะตอว ปรจงรสสชา

ตพมาเป�นอย�างดม และยองไดรประโยชนณจากสมจนไพรทมพเปปนสควนผสมของนนขาพรพกกจรงเสมยบ

01 : รายละเอชยดผลลตภพนฑฑ/บรลการ

อาจารยฑบพญฑลต

4 คน 3 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดรตมอเดชอน (บาท)

03 : วพตถมประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสลนครา/บรลการ

06 : ผลลตภพณฑฑบรลการของทมานสรรางคมณคมาใหรกพบชมมชนไดรอยมางไร

05 : แผนธมรกลจ

08 : ชมองทางการขาย และความพรรอมออกสภมตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลอยเทคโนโลยมราชมงคลรอตนโกสพนทรณ

ต.บางแพ อ.บางแพ จ.ราชบจรม

04 : องคฑความรภร/เทคโนโลยช/นวพตกรรม

รมปกคอน รมปหลองรภปสลนครา/บรลการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรรอมออกสภมตลาด : พรรอมขายภายในเวลา 1 เดดอน

Key Partners – ในส�วนของผม�เกมพยวให�การสนอบสนจนและผม�เกมพยวข�องในธจรกพจ จะมม กนานอน 
ผม�ใหญ�บ�านพอฒนา ชจมชนอนาเภอบางแพมหาวพทยาลอยเทคโนโลยรมาชมงคลรอตนโกสพนทร�
 
Key Activities - กระบวกการผลพต เรพพมจากการเลมขยงกจ�งขาวทมพมมคจณภาพได�มาตรฐานปลอด
สาร และ สมจนไพรพรพกกระเทมยมหอมใหญ�กะป�ทมพมคม จณภาพไปสม�การปรจงรสทมพมรมสชาตพทมพดมกล
นพพ และสม การผลพตและบรรจจภอณฑ� ซขพงระหว�างกระบวนการเหล�านมขจะทนาการเกจบข�อมมลเพดพอ
นนามาสร�าง Content ในการโปรโมทและจอดจนาหน�ายสพนค�า
Key Resources – ทรอพยากรในการผลพตประกอบไปด�วย กจ�งขาวเสมยบไม�ย�างทอขงเปลดอก 
กะป�อย�างดม สมจนไพร ผงปรจงรส แรงงานทมพใช�ในการผลตพ ซขพงเป�น แรงงานและสมาชพกใน
ชจมชน การตลาดและ การจอดจนาหน�ายสพนค�า
Value Propositions – คณจ ค�าทมพลมกค�าจะได�รอบ นนาพรพกทมพมมรสชาตพทมพดม สามารถเกจบไว�
บรพโภคได�นาน มมประโยชน�ด�วยสมจนไพรหลากหลายฃนพดมคม จณค�าทางโภชนาการสมงรสชาตพ
ทมพดมกลพพนและ สามารถนนามาใชบ� รพโภค นนามากพนกอบผอกพร�อมข�าว และ ควบคม�กอบอาหารอย�
างอดพนได� ปลอด สารพพษภอยเพราะผลพตด�วยวพธมเลมขยง และสมจนไพรทมพธรรมชาตพ ปลอดสารพพษ
Costomer Relationships – มมการตพดตามผลการใช�งานกอบลมกค�าทมพซดขอไป ว�าหลองจากใช�
แล�วได�ผล เป�นอย�างไร ดมขขขนหรดอไม� มมรสชาตพและกลพพนทมพดมหรดอไม� เปน� ของฝากทมพดมหรดอ
ไม� และนนาผลบรพโภค ใช�มาช�วยในการ review สพนค�าด�วย และจะมมการมอบสพทธพพพเศษแก�
ลมกคา� ทมพซดขอ 3 ถจง แถมฟรม 1 ถจง

เพพพมมมลคคาผลผลพต/ผลพตภอณฑณ/บรพการ

สรรางงานสรรางอาชมพ

จจานวนรายไดร : 446
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PS65017025 : นจรามพนมะพรราวสกพดเยลนจากมะพรราวนจราหอม

Snapshot C01-C06รายงานสรมปโครงการ

ควบคจมการอบแหรงโดยใชรโรงเรดอนอบแหรงพลองงานแสงอาทพตยณ

Tiktok

Instagram

การสคงเสรพมการขายและการตลาด

การพอฒนาสพนคราและบรพการใหรมมมมลคคาสมง

การพอฒนาบรรจจภอณฑณ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพอฒนา : 2-3 เดดอน

เศรษฐกลจหมมนเวชยนลดการใชรพลพงงานเนรนนจากลพบมาใชรใหมม

   Upgradable (ยกระดอบไดร)

ชชชอผลลตภพณฑฑ/บรลการ : นนขามอนมะพรราวนนขาหอมสกอดเยจนจากมะพรราวนนขาหอม

รายละเอชยด : นนขามอนมะพรราวสกอดเยจนจากมะพรราวนนขาหอม แปรรมปมาจากนนขามะพรราวนนขาหอม 

ในตนาบลหอวโพ สรรพคจณ ชควยกระตจรนการเผาผลาญไขมอนไดรดม บนารจงผพวหนราและผพวพรรณ 

บนารจงเสรนผมใหรนจคมเงางาม ชควยในการลดนนขาหนอก

01 : รายละเอชยดผลลตภพนฑฑ/บรลการ

อาจารยฑบพญฑลต

4 คน 4 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดรตมอเดชอน (บาท)

03 : วพตถมประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสลนครา/บรลการ

06 : ผลลตภพณฑฑบรลการของทมานสรรางคมณคมาใหรกพบชมมชนไดรอยมางไร

05 : แผนธมรกลจ

08 : ชมองทางการขาย และความพรรอมออกสภมตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลอยเทคโนโลยมราชมงคลรอตนโกสพนทรณ

ต.หอวโพ อ.บางแพ จ.ราชบจรม

04 : องคฑความรภร/เทคโนโลยช/นวพตกรรม

รมปกคอน รมปหลองรภปสลนครา/บรลการ

ออฟไลนฑ : รรานนรองฟปา

ออนไลนฑ : รรานนรองฟปา

ความพรรอมออกสภมตลาด : พรรอมขาย หรดอขายแลรว

1.Value proposition
- นนขามะพรราวสกอดเยจนจากมะพรราวนนขาหอม
- วอตถจดพบในทรองถพพน
2. Customer segment
- ลมกคราออนไลนณ
- นอกทคองเทมพยว
3. Distribution channels
- ผคานสดพอออนไลนณ
- การบอกปากตคอปากของลมกครา
- สถานทมพรรานคราในชจมชนตนาบลหอวโพ
4. Customer relationships
- รอบประกอนสพนครา
- สคงสพนคราทางออนไลนณ
5. Revenue streams
- รายไดรจากการขายนนขามะพรราวสกอดเยจนจากมะพรราวนนขาหอม
- รายไดรทมพไมคใชคตอวเงพน คดอ ความสอมพอนธณทมพดมกอบลมกครา
6. Key resource
- นนขามะพรราวนนขาหอม

ใชรผลผลพตทางการเกษตรใหรเกพดประโยชนณสมงสจด

เพพพมมมลคคาผลผลพต/ผลพตภอณฑณ/บรพการ

สคงเสรพมและสนอบสนจนการทคองเทมพยวชจมชน

สรรางนวอตกรรมใหมคใหรกอบผลผลพต/ผลพตภอณฑณ/บรพการ

อนจรอกษณและตคอยอดภมมพปปญญาทรองถพพน

จจานวนรายไดร : 6,500
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PS65017292 : นจรามพนไบโอดชเซล B-50 จากเศษมะพรราวขภด สจาหรพบยานยนตฑการเกษตร

Snapshot C01-C06รายงานสรมปโครงการ

ใชรโรงเรดอนอบแหรงพลองงานแสงอาทพตยณ (ปปองกอนฝจปนละออง และเศษใบไมรอดพนๆ ปนเปปข อน)

ควบคจมอจณหภมมพการผลพตของเครดพองบมบสกอดนนขามอนมะพรราวไมคใหรเกพน 65 C

ปรอบปรจงบรรจจภอณฑณ ใหรเหมาะสมกอบกนาลองซดขอ

ถคายทอดเทคโนโลยมการผลพตและบรพการ

การสคงเสรพมการขายและการตลาด

การพอฒนาสพนคราและบรพการใหรมมมมลคคาสมง

การพอฒนาบรรจจภอณฑณ

การยกระดอบมาตรฐานสพนคราและบรพการ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพอฒนา : 2-3 เดดอน

เศรษฐกลจหมมนเวชยนลดการใชรพลพงงานเนรนนจากลพบมาใชรใหมม

   Upgradable (ยกระดอบไดร)

ชชชอผลลตภพณฑฑ/บรลการ : นนขามอนไบโอดมเซล B-50 จากเศษมะพรราวขมด

รายละเอชยด : นนขามอนไบโอดมเซล B-50 จากเศษมะพรราวขมด แปรรมปมาจากเศษมะพรราวขมด

จากลมกมะพรราวประโยชนณของนนขามอนไบโอดมเซล B-50 จากเศษมะพรราวขมดนอขนสามารถใชรไดร

สนาหรอบยานยนตณเกษตร

01 : รายละเอชยดผลลตภพนฑฑ/บรลการ

อาจารยฑบพญฑลต

4 คน 4 คน 4 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดรตมอเดชอน (บาท)

03 : วพตถมประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสลนครา/บรลการ

06 : ผลลตภพณฑฑบรลการของทมานสรรางคมณคมาใหรกพบชมมชนไดรอยมางไร

05 : แผนธมรกลจ

08 : ชมองทางการขาย และความพรรอมออกสภมตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลอยเทคโนโลยมราชมงคลรอตนโกสพนทรณ

ต.หอวโพ อ.บางแพ จ.ราชบจรม

04 : องคฑความรภร/เทคโนโลยช/นวพตกรรม

รมปกคอน รมปหลองรภปสลนครา/บรลการ

ออฟไลนฑ : รรานนรองฟปา

ออนไลนฑ : รรานนรองฟปา

ความพรรอมออกสภมตลาด : พรรอมขาย หรดอขายแลรว

1.Value proposition
- นนขามอนไบโอดมเซล B-50 จากเศษมะพรราวขมด สนาหรอบยานยนตณเกษตร
- วอตถจดพบในทรองถพพน
2. Customer segment 
- ลมกคราออนไลนณ
- นอกทคองเทมพยว
3. Distribution channels
- ผคานสดพอออนไลนณ
- การบอกปากตคอปากของลมกครา
- สถานทมพรรานคราในชจมชนตนาบลหอวโพ
4. Customer relationships
- รอบประกอนสพนครา
- สคงสพนคราทางออนไลนณ
5. Revenue streams
- รายไดรจากการขายนนขามอนไบโอดมเซล B-50 จากเศษมะพรราวขมด
- รายไดรทมพไมคใชคตอวเงพน คดอ ความสอมพอนธณทมพดมกอบลมกครา
6. Key resource
- เศษมะพรราวขมด

ใชรผลผลพตทางการเกษตรใหรเกพดประโยชนณสมงสจด

นนาเทคโนโลยมมาปรอบใชรใหรเกพดประโยชนณ

เพพพมมมลคคาผลผลพต/ผลพตภอณฑณ/บรพการ

จจานวนรายไดร : 6,500
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PS65016321 : ปมปยไสรเดชอน

Snapshot C01-C06รายงานสรมปโครงการ

โทรศอพทณ/คอมพพวเตอรณ

ออกแบบโลโกร

จอดอบรมกอบเกษตรกร

การพอฒนาบรรจจภอณฑณ

การพอฒนาบรรจจภอณฑณ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพอฒนา : 2-3 เดดอน

เกษตรปลอดภพย

   เทคโนโลยมการปลมกพดชไรรดพนไฮโดรโปนพกสณ

ชชชอผลลตภพณฑฑ/บรลการ : ปจปยมมลไสรเดดอนดพน 100%

รายละเอชยด : ประโยชนณของปจปยมมลไสรเดดอน  1. ชควยปรอบสภาพดพนใหรดมขขขน  2. ไมคทนาใหรเกพดราก

ไหมรในพดชแมรจะใชรในปรพมาณมาก 3. ไมคมมกลพพนและยองชควยในการดอบกลพพน 4. ชควยใหรพดชเจรพญ

เตพบโตไดรดมยพพงขขขน5. ยอบยอขงการเจรพญเตพบโตของเชดขอราและชควยในการกนาจอดแมลง

01 : รายละเอชยดผลลตภพนฑฑ/บรลการ

อาจารยฑบพญฑลต

4 คน 5 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดรตมอเดชอน (บาท)

03 : วพตถมประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสลนครา/บรลการ

06 : ผลลตภพณฑฑบรลการของทมานสรรางคมณคมาใหรกพบชมมชนไดรอยมางไร

05 : แผนธมรกลจ

08 : ชมองทางการขาย และความพรรอมออกสภมตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลอยเทคโนโลยมราชมงคลรอตนโกสพนทรณ

ต.กรอบใหญค อ.บรานโปปง จ.ราชบจรม

04 : องคฑความรภร/เทคโนโลยช/นวพตกรรม

รมปกคอน รมปหลองรภปสลนครา/บรลการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรรอมออกสภมตลาด : พรรอมขาย หรดอขายแลรว

ในปปจจจบอนขยะอพนทรมยณนอบวอนจะมมปรพมาณทมพเพพพมมากขขขน โดยเฉพาะในเขตชจมชน ออนเนดพองมาจาก
การเพพพมขขขนของการทนาการเกษตร การปลมกพดชผอกผลไมร และเปปนปปญหาเกพดผลไมรเนคาเสมย เปปน
จนานวนมาก และในการกนาจอดขยะอพนทรมยณมมความยจคงยากซอบซรอนมากขขขนออนเนดพองจากคจณสมบอตพ
ของขยะทมพนนามาใชรในกพจกรรมของคนในชจมชน สควนหนขพงสามารถทมพจะนนากลอบมาใชรใหมคไดรแตค
บางอยคางเกพดพพษ หากเกพดการจอดการไมคถมกตรองตามหลอกวพชาการยคอมสคงผลกระทบตคอสพพงแวด
ลรอมเปปนอยคางมาก ทอขงนมข หากศขกษาองคณประกอบของขยะอพนทรมยณ ไสรเดดอนดพนจขงเปปนผมรกนาจอด
ขยะอพนทรมยณทมพดม และกนาจอดยคอยสะลายขยะ ยองสามารถสรรางปจปยจากไสรเดดอนไดรอมกดรวย
การดนาเนพนโครงการนมข จะสคงผลใหรชาวบรานในชจมชนรมรจอกการกนาจอดขยะอพนทรมยณ และผลไมรทมพเนคา 
เสมย โดยใชรไสรเดดอนดพนเปปนตอวกนาจอดขยะอพนทรมยณทมพมมในชจมชน และยองมมประโยชนณในการนนามาเปปน
นนขาหมอกปจปยจากมมลไสรเดดอนและปจปยจากไสรเดดอนดพน อมกทอขงสามารถทนาใหรคนในชจมชนมมความรมรใน
การเลมขยงไสรเดดอน และมมรายไดรเสรพมประโยชนณทมพชาวบรานไดรรอบเมดพอเสรจจโครงการ ชาวบราน
สามารถกนาจอดผลไมรเนคาเสมยทมพไมคไดรใชรประโยชนณใหรปราศจากกลพพนเนคาและชจมชนสะอาดไดรมากขขขน 
การจอดการขยะอพนทรมยณ โดยไสรเดดอนเปปนวพธมการจอดการทมพประหยอดและคจรมคคาสรรางการมมสควนรควม
ของคนในชจมชน และเปปนการ อนจรอกษณสพพงแวดลรอม รอกษาระบบนพเวศนณใหรอยมคในภาวะสมดจลเพดพอ
เปปนตรนแบบในการศขกษาและขยายผลไปสมคชจมชนอดพนอมกดรวย

เพพพมมมลคคาผลผลพต/ผลพตภอณฑณ/บรพการ

จจานวนรายไดร : 10,000
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PS65016409 : ผพกปลอดสารพลษ

Snapshot C01-C06รายงานสรมปโครงการ

แพคเกจจพขง

โฆษณาผคานชคองทางออนไลนณ

ศขกษาขรอมมลใหมค ๆ เพดพอนนามาพอฒนา

การยกระดอบมาตรฐานสพนคราและบรพการ

การยกระดอบมาตรฐานสพนคราและบรพการ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพอฒนา : 2-3 เดดอน

เศรษฐกลจหมมนเวชยนลดการใชรพลพงงานเนรนนจากลพบมาใชรใหมม

   Refurbish (การปรอบปรจงใหมค)

ชชชอผลลตภพณฑฑ/บรลการ : ผอกปลอดสารพพษ

รายละเอชยด : 1.ทนาใหรไดรผอกทมพมมคจณภาพ ไมคมมสารพพษตกคราง เกพดความปลอดภอยตคอผมร

บรพโภค2.การบรพโภคผอกทมพปลอดสารพพษในปรพมาณทมพเหมาะสมเปปนประจนาจะชควยทนาใหรรคางกาย

มมสจขภาพทมพดม มมความแขจงแรง ไมคเจจบไดรงคาย ทนาใหรมมคจณภาพชมวพตทมพดมขขขน

01 : รายละเอชยดผลลตภพนฑฑ/บรลการ

อาจารยฑบพญฑลต

4 คน 5 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดรตมอเดชอน (บาท)

03 : วพตถมประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสลนครา/บรลการ

06 : ผลลตภพณฑฑบรลการของทมานสรรางคมณคมาใหรกพบชมมชนไดรอยมางไร

05 : แผนธมรกลจ

08 : ชมองทางการขาย และความพรรอมออกสภมตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลอยเทคโนโลยมราชมงคลรอตนโกสพนทรณ

ต.กรอบใหญค อ.บรานโปปง จ.ราชบจรม

04 : องคฑความรภร/เทคโนโลยช/นวพตกรรม

รมปกคอน รมปหลองรภปสลนครา/บรลการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรรอมออกสภมตลาด : พรรอมขายภายในเวลา 3 เดดอนขขขนไป

ผอกปลอดสารพพษคดอผอกทมพไดรจากการเพาะปลมก จากผมรปลมกทมพไมคใชรสารเคมมกนาจอดศอตรมพดช ยาฆคา
แมลงหรดอสารเคมมอดพน ๆ ทมพเปปนออนตรายตคอผมรบรพโภค สารเคมมนมขจะชควยในการปปองกอนพดชผอกจาก
สอตรมพดชเพดพอใหรผอกทมพปลมกนอขนงอกงาม ไดรผลผลพตตามทมพเกษตรกรตรองการเพราะแมลงนอขนไมค
สามารถมารบกวนไดร ซขพงผอกทมพปลอดสารพพษนมขจะเปปนประโยชนณตคอรคางกายและไมคมมโทษกอบผมร
บรพโภค ซขพงจะไมคมมสารตกครางใด ๆ ทมพมมผลตคอรคางกายมนจษยณ

เพพพมมมลคคาผลผลพต/ผลพตภอณฑณ/บรพการ

จจานวนรายไดร : 7,500
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PS65011619 : แยมผลไมรทรองถลชน

Snapshot C01-C06รายงานสรมปโครงการ

การฆคาเชดขอเพดพอยดดอายจของแยมดรวยวพธมการ Canning (in-container sterilization)

ใหรความรมรผมรประกอบการเกมพยวกอบการจอดทนาเอกสารคมคมดอมาตรฐานการปฏพบอตพงาน

การนนาอจปกรณณ เชคน เทอรณโมมพเตอรณ และตอวจอบเวลาเขรามามมสควนชควยในการผลพตเพดพอใหรสพนครา

มมคจณภาพทมพดม และรอกษามาตรฐานสพนคราใหรคงทมพ

ถคายทอดเทคโนโลยมการผลพตและบรพการ

การพอฒนาสพนคราและบรพการใหรมมมมลคคาสมง

การพอฒนาสพนคราและบรพการใหรมมมมลคคาสมง

การพอฒนาบรรจจภอณฑณ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพอฒนา : 2-3 เดดอน

อาหารปลอดภพย

   สจขอนามอยอาหาร หรดอ กระบวนการควบคจมขอขนตอนการผลพตตอขงแตคตรน

ชชชอผลลตภพณฑฑ/บรลการ : แยมผลไมรทรองถพพน

รายละเอชยด : สควนประกอบโดยประมาณ-ผลไมร-นนขาเปลคา-นนขาตาล-เกลดอนนขาหนอกโดย

ประมาณ 200ก.อายจ 1เดดอน นอบจากวอนผลพต

01 : รายละเอชยดผลลตภพนฑฑ/บรลการ

อาจารยฑบพญฑลต

5 คน 3 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดรตมอเดชอน (บาท)

03 : วพตถมประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสลนครา/บรลการ

06 : ผลลตภพณฑฑบรลการของทมานสรรางคมณคมาใหรกพบชมมชนไดรอยมางไร

05 : แผนธมรกลจ

08 : ชมองทางการขาย และความพรรอมออกสภมตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลอยเทคโนโลยมราชมงคลรอตนโกสพนทรณ

ต.บรานโปปง อ.บรานโปปง จ.ราชบจรม

04 : องคฑความรภร/เทคโนโลยช/นวพตกรรม

รมปกคอน รมปหลองรภปสลนครา/บรลการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรรอมออกสภมตลาด : พรรอมขาย หรดอขายแลรว

-ทมพมาของวอตถจดพบ  มะมควงหาวมะนาวโหคในพดขนทมพ
-ผลพตภอณฑณแยมผลไมรทรองถพพน
-ชคองทางจอดจนาหนคายออฟไลนณรรานคราในพดขนทมพ,ออนไลนณFacebookและShopee
-การพอฒนาผลพตภอณฑณคดอใชรวอตถจดพบสดใหมค,บรรจจภอณฑณทอนสมอย
-จจดแขจงคดอวอตถจดพบสดและ  ปลอดสารพพษ ,เกจบรอกษาไดรนาน

ใชรผลผลพตทางการเกษตรใหรเกพดประโยชนณสมงสจด

นนาเทคโนโลยมมาปรอบใชรใหรเกพดประโยชนณ

เพพพมมมลคคาผลผลพต/ผลพตภอณฑณ/บรพการ

สรรางความรมรใหรชจมชน

สรรางงานสรรางอาชมพ

จจานวนรายไดร : 6,900
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PS65011708 : นจราพรลกปลาปปน

Snapshot C01-C06รายงานสรมปโครงการ

ใหรความรมรผมรประกอบการเรดพองการจอดทนาเอกสารคมคมดอมาตรฐานการปฏพบอตพงาน

การนนาอจปกรณณเชคน ซองกอนความชดขน(silica gel) และหมรออบลมรรอนมามมสควนชควยลดความ

ชดขนในผลพตภอณฑณ และชควยในการยดดอายจผลพตภอณฑณเพดพอใหรสพนครามมคจณภาพทมพดม และรอกษา

มาตรฐานสพนคราใหรคงทมพ

การสคงเสรพมการขายและการตลาด

การพอฒนาสพนคราและบรพการใหรมมมมลคคาสมง

การพอฒนาสพนคราและบรพการใหรมมมมลคคาสมง

การพอฒนาบรรจจภอณฑณ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพอฒนา : 2-3 เดดอน

อาหารปลอดภพย

   สจขอนามอยอาหาร หรดอ กระบวนการควบคจมขอขนตอนการผลพตตอขงแตคตรน

ชชชอผลลตภพณฑฑ/บรลการ : นนขาพรพกปลาปปน

รายละเอชยด : สควนประกอบโดยประมาณ-ปลา-นนขาตาล-เกลดอ-พรพก-หอมเจมยว-กระเทมยม

เจมยวนนขาหนอกโดยประมาณ 200ก.อายจ 1เดดอน นอบจากวอนผลพต

01 : รายละเอชยดผลลตภพนฑฑ/บรลการ

อาจารยฑบพญฑลต

5 คน 3 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดรตมอเดชอน (บาท)

03 : วพตถมประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสลนครา/บรลการ

06 : ผลลตภพณฑฑบรลการของทมานสรรางคมณคมาใหรกพบชมมชนไดรอยมางไร

05 : แผนธมรกลจ

08 : ชมองทางการขาย และความพรรอมออกสภมตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลอยเทคโนโลยมราชมงคลรอตนโกสพนทรณ

ต.บรานโปปง อ.บรานโปปง จ.ราชบจรม

04 : องคฑความรภร/เทคโนโลยช/นวพตกรรม

รมปกคอน รมปหลองรภปสลนครา/บรลการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรรอมออกสภมตลาด : พรรอมขาย หรดอขายแลรว

-ทมพมาของวอตถจดพบ ปลาทมจากตลาดสดในพดขนทมพ
-ผลพตภอณฑณนนขาพรพกปลาปปน
-ชคองทางจอดจนาหนคายออฟไลนณรรานคราในพดขนทมพ,ออนไลนณFacebookและShopee
-การพอฒนาผลพตภอณฑณคดอปรอบปรจงรสชาตพใหรกลมกลคอม,บรรจจภอณฑณใหรทอนสมอย
-จจดแขจงคดอวอตถจดพบสดใหมคกลมกลคอม,เกจบรอกษาไดรนาน

ใชรผลผลพตทางการเกษตรใหรเกพดประโยชนณสมงสจด

นนาเทคโนโลยมมาปรอบใชรใหรเกพดประโยชนณ

เพพพมมมลคคาผลผลพต/ผลพตภอณฑณ/บรพการ

สรรางความรมรใหรชจมชน

สรรางงานสรรางอาชมพ

จจานวนรายไดร : 3,000

หนรา 127 / 163



PS65004091 : ครงการขพบเคลชชอนเศรษฐกลจและสพงคมฐานรากหลพงโควลดดรวยเศรษฐกลจ BCG :  การปรพบ

เปลชชยนวลถชเกษตรปลอดภพยยมคใหมม ครพรงทชช 2 พชรนทชชตจาบลปากแรต อจาเภอบรานโปปง จพงหวพดราชบมรช

Snapshot C01-C06รายงานสรมปโครงการ

ขยายฐานของผมรใชรบรพการใหรกวรางขขขนทอขงในพดขนทมพและนอกพดขนทมพ ในแพลทฟอรณมออนไลนณ 

Facebook

Line Platform

Instagram เปปนตรน

การสคงเสรพมการขายและการตลาด

การสคงเสรพมการขายและการตลาด

การพอฒนาสพนคราและบรพการใหรมมมมลคคาสมง

การพอฒนาสพนคราและบรพการใหรมมมมลคคาสมง

การยกระดอบมาตรฐานสพนคราและบรพการ

การยกระดอบมาตรฐานสพนคราและบรพการ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพอฒนา : 2-3 เดดอน

ทมองเทชชยวทชชเปปนมลตรตมอสลชงแวดลรอมและสมขภาพ

   ธจรกพจการทคองเทมพยวออนไลนณ

ชชชอผลลตภพณฑฑ/บรลการ : รดพนเรพงฟารณมสเตยณ

รายละเอชยด : ‘รดพนเรพงฟารณมสเตยณ’ เปปนธจรกพจทมพใหรบรพการเกมพยวกอบทมพพอกและกพจกรรม โดยผมรเขรา

พอกจะไดรสอมผอสบรรยากาศธรรมชาตพแบบบรานสวน ไดรสอมผอสวพถมชมวพตชาวเกษตร สอมผอส

อากาศทมพบรพสจทธพธและความสงบรมรดพน ทมพพอกมมกพจกรรมมากมายจอดเตรมยมไวร อมกทอขงยองไดรเรมยน

รมรการเกษตร

01 : รายละเอชยดผลลตภพนฑฑ/บรลการ

อาจารยฑบพญฑลต

4 คน 4 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดรตมอเดชอน (บาท)

03 : วพตถมประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสลนครา/บรลการ

06 : ผลลตภพณฑฑบรลการของทมานสรรางคมณคมาใหรกพบชมมชนไดรอยมางไร

05 : แผนธมรกลจ

08 : ชมองทางการขาย และความพรรอมออกสภมตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลอยเทคโนโลยมราชมงคลรอตนโกสพนทรณ

ต.ปากแรต อ.บรานโปปง จ.ราชบจรม

04 : องคฑความรภร/เทคโนโลยช/นวพตกรรม

รมปกคอน รมปหลองรภปสลนครา/บรลการ

ออฟไลนฑ : รดพนเรพง ฟารณมสเตยณ ราชบจรม

ออนไลนฑ : รดพนเรพง ฟารณมสเตยณ ราชบจรม

ความพรรอมออกสภมตลาด : พรรอมขาย หรดอขายแลรว

‘รดพนเรพงฟารณมสเตยณ’ เกพดจากความชอบในการใชรชมวพตกอบธรรมชาตพและหลงรอกวพถมชมวพตแบบ
เกษตรกรตอขงแตคยองเดจกของคจณเอจม เมดพอโตขขขนจขงไดรทนาตามความฝปนวอยเดจก ดรวยการเปปด
บรพการรดพนเรพงฟารณมสเตยณขขขนมา เปปนทมพพอกขนาดไมคใหญคมาก บรรยากาศอบอจคน สงบ รคมเยจน 
เหมดอนไดรมาพอกทมพบรานสวนของตอวเอง ใหรผมรเขราพอกไดรมมโอกาสใกลรชพดกอบธรรมชาตพ ไดรสมดอากาศ
บรพสจทธพธ หลมกหนมความวจคนวายจากในเมดองพรรอมทอขงไดรเรมยนรมรวพถมชมวพตแบบเกษตรกรอยคางแทรจรพง 
โดยมมกลจคมเปปาหมายคดอ ครอบครอวขนาดเลจกไปจนถขงครอบครอวขนาดใหญค สามารถเขรามารอบ
บรพการไดรทจกเพศและทจกชควงอายจ เนดพองจากมมกพจกรรมทมพหลากหลายเหมาะกอบทจกคนในครอบ
ครอว
ชคองทางการตพดตคอและชคองทางการโปรโมทการบรพการของ ‘รดพนเรพงฟารณมสเตยณ’ ปปจจจบอนมม
เพมยงชคองทางเดมยวไดรแกค Facebook อมกทอขงชคองทางการขายสพนคราและบรพการ สามารถซดขอไดร
แคคชคองทาง Facebook และออฟไลนณเทคานอขน จขงไดรมมการวางแผนการพอฒนาการบรพการดองนมข
- โปรโมทการบรพการลงในสดพอโซเชมยลมมเดมยตคาง ๆ ใหรมากขขขน และจะเพพพมชคองทางการโปรโมทอดพน 
ๆ เชคน Instagram, TikTok, Twitter ฯลฯ 
- ลงขายการบรพการในแพลตฟอรณมรรานคราออนไลนณ ใหรมมการซดขอขายไดรหลากหลายชคองทาง 
เชคน Shopee, Lazada, U2T Market Place ฯลฯ
- จอดทนาโปรโมชอพนเพดพอสคงเสรพมการขายและการบรพการ เชคน จนาหนคายทมพพอกควบคมคกอบกพจกรรมใน
ราคาพพเศษ, สควนลดการเขรารอบบรพการในชควงวอนธรรมดา เปปนตรน
โดยจจดแขจงและขรอไดรเปรมยบ คดอ ปปจจจบอน ‘รดพนเรพงฟารณมสเตยณ’ เปปนทมพพอกและเปปนแหลคงทคองเทมพยว

เพพพมมมลคคาผลผลพต/ผลพตภอณฑณ/บรพการ

สคงเสรพมและสนอบสนจนการทคองเทมพยวชจมชน

อนจรอกษณสพพงแวดลรอม และมมการพอฒนาอยคางยอพงยดน

จจานวนรายไดร : 35,000
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PS65004299 : ครงการขพบเคลชชอนเศรษฐกลจและสพงคมฐานรากหลพงโควลดดรวยเศรษฐกลจ BCG :  การปรพบ

เปลชชยนวลถชเกษตรปลอดภพยยมคใหมม ครพรงทชช 2 พชรนทชชตจาบลปากแรต อจาเภอบรานโปปง จพงหวพดราชบมรช

Snapshot C01-C06รายงานสรมปโครงการ

พอฒนาบรรจจภอณฑณของตรนทจนจากสพนคราและบรพการเพดพอผลกนาไรทมพเพพพมขขขน

การออกแบบเวจบไซตณทมพเปปนเอกลอกษณณ ดมสบายตา ขรอมมลครบถรวน

โฆษณาและประชาสอมพอนธณนนาเสนอสพนครา เพดพอใหรเปปนทมพรมรจอก

การพอฒนาบรรจจภอณฑณ

การพอฒนาบรรจจภอณฑณ

การยกระดอบมาตรฐานสพนคราและบรพการ

การยกระดอบมาตรฐานสพนคราและบรพการ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพอฒนา : มากกวคา 3 เดดอน

เศรษฐกลจสรรางสรรคฑจากภภมลปปญญาและวพฒนธรรมทรองถลชน

   เทคโนโลยมการออกแบบบรรจจภอณฑณ

ชชชอผลลตภพณฑฑ/บรลการ : กลรวยฉาบแมคมณเฑมยร

รายละเอชยด : กลรวยฉาบแมคมณเฑมยรเปปนการทนากลรวยฉาบในแบบชาวบรานทนากอน มมการ

พอฒนามาอยคางตคอเนดพอง โดยมมการใชรเครดพองหอพนกลรวยเพดพอลดแรงทจนในการผลพต สพพงทมพอยาก

พอฒนาคดอบรรจจภอณฑณใหรทอนสมอยมากยพพงขขขน และสคงเสรพมการตลาดดรานการสคงออก

01 : รายละเอชยดผลลตภพนฑฑ/บรลการ

อาจารยฑบพญฑลต

4 คน 4 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดรตมอเดชอน (บาท)

03 : วพตถมประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสลนครา/บรลการ

06 : ผลลตภพณฑฑบรลการของทมานสรรางคมณคมาใหรกพบชมมชนไดรอยมางไร

05 : แผนธมรกลจ

08 : ชมองทางการขาย และความพรรอมออกสภมตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลอยเทคโนโลยมราชมงคลรอตนโกสพนทรณ

ต.ปากแรต อ.บรานโปปง จ.ราชบจรม

04 : องคฑความรภร/เทคโนโลยช/นวพตกรรม

รมปกคอน รมปหลองรภปสลนครา/บรลการ

ออฟไลนฑ : กลรวยฉาบแมคมณเฑมยร

ออนไลนฑ : บรานกลรวยฉาบ by M&M

ความพรรอมออกสภมตลาด : พรรอมขาย หรดอขายแลรว

ทมพมาของวอตถจดพบผลพตภอณฑณ
      ในอดมตนอขนเกษตรกรสควนใหญคมอกจะปลมกกลรวย แซมกอบพดขนทมพทมพดพนของตอวเองไมควคาจะเปปน
ยางพารา หรดอนาขราวกจตาม การปลมกกลรวยนอขนถดอเปปนเรดพองทมพไมคยจคงยาก เมดพอกลรวยมมมาก
เกษตรกรจขงตรองหาวพธมการเปลมพยนใหรกลรวยเปปนอยคางอดพน ซขพงกลรวยฉาบนอขนเปปนวพธมทมพสามารถทนาไดร
งคายมาก แมคมณเฑมยรจขงนนากลรวยมาทนาเปปนกลรวยฉาบ ซขพงถดอเปปนขนมพดขนบรานทมพไดรรอบความนพยม 
เนดพองจากความหวานของกลรวย ทนาใหรทานไดรทจกเพศทจกวอย การทานกลรวยฉาบนอขนกจไมคไดรถดอวคา
ออนตราย และยองเปปนขนมทานเลคนของใครหลายคนไดรดรวย

ชคองทางการจนาหนคาย/การทนาการตลาด
     เดพมทมมมการขายใหรกอบกลจคมชาวบรานและโรงเรมยนทมพใกลรเคมยงเปปนหลอก เราจขงอยากเพพพมกลจคม
ลมกคราทางดรานออนไลนณเพดพอจะเพพพมยอดขายใหรรรานกลรวยฉาบแมคมณเฑมยร โดยการพอฒนาแพ
คเกจใหรทอนสมอยและสะดจดตากอบกลจคมวอยรจคนทมพชอบทานขนม และใชรสดพอออนไลนณเปปนตอวชควยโปรโม
ทสพนครา เชคน Facebook, Instagram, TikTok, BCG-Market เพดพอสรรางชคองทางขายกลรวยฉาบ
แมคมณเฑมยรออนไลนณ

แผนการพอฒนาผลพตภอณฑณ/บรพการ
   1.เนรนการพอฒนาผลพตภอณฑณในดรานแพคเกจใหรทอนสมอยและสะดจดตา โดยใชรสดพอออนไลนณเปปนตอว
ชควยในการโปรโมทสพนครา

ใชรผลผลพตทางการเกษตรใหรเกพดประโยชนณสมงสจด

เพพพมมมลคคาผลผลพต/ผลพตภอณฑณ/บรพการ

จจานวนรายไดร : 30,000
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PS65032307 : ไสรกรอก ไกมงวง

Snapshot C01-C06รายงานสรมปโครงการ

เครดพองผสมเนดขอไกค

เครดพองทนาไสรกรอก

เครดพองซมนถจง

ถคายทอดเทคโนโลยมการผลพตและบรพการ

การสคงเสรพมการขายและการตลาด

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพอฒนา : 2-3 เดดอน

อาหารปลอดภพย

   การแปรรมปอาหาร

ชชชอผลลตภพณฑฑ/บรลการ : ไสรกรอกไกคงวง

รายละเอชยด : ผลพตภอณฑณแปรรมปจากไกคงวงจากการเลมขยง ทมพไดรมาตฐาน สะอาด ปลอดภอย 

ผลพตดรวยสมตรพพเศษจนกลายเปปนไกคงวงทมพอรคอย สะอาด ปลอดภอย มมคจณคคาทางโภชนาการ

สมง

01 : รายละเอชยดผลลตภพนฑฑ/บรลการ

อาจารยฑบพญฑลต

5 คน 4 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดรตมอเดชอน (บาท)

03 : วพตถมประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสลนครา/บรลการ

06 : ผลลตภพณฑฑบรลการของทมานสรรางคมณคมาใหรกพบชมมชนไดรอยมางไร

05 : แผนธมรกลจ

08 : ชมองทางการขาย และความพรรอมออกสภมตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลอยเทคโนโลยมราชมงคลรอตนโกสพนทรณ

ต.ดอนทราย อ.ปากทคอ จ.ราชบจรม

04 : องคฑความรภร/เทคโนโลยช/นวพตกรรม

รมปกคอน รมปหลองรภปสลนครา/บรลการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรรอมออกสภมตลาด : พรรอมขายภายในเวลา 1 เดดอน

เพพพมมมลคราสพนครา/เพพพมความตรองการของตลาด 
ขยายตลาดไกคงวงมากขขขน

ใชรผลผลพตทางการเกษตรใหรเกพดประโยชนณสมงสจด

เพพพมมมลคคาผลผลพต/ผลพตภอณฑณ/บรพการ

จจานวนรายไดร : 0
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PS65032311 : สแนลกตชนไกมงวง

Snapshot C01-C06รายงานสรมปโครงการ

-

เครดพองตอดตมนไกค

เครดพองซมนถจง

การสคงเสรพมการขายและการตลาด

การพอฒนาสพนคราและบรพการใหรมมมมลคคาสมง

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพอฒนา : นรอยกวคา 1 เดดอน

อาหารปลอดภพย

   การแปรรมปอาหาร

ชชชอผลลตภพณฑฑ/บรลการ : สแนจกไกคงวง

รายละเอชยด : ผลพตภอณฑณแปรรมปจากไกคงวงจากการเลมขยง ทมพไดรมาตฐาน สะอาด ปลอดภอย 

ผลพตดรวยสมตรพพเศษจนกลายเปปนไกคงวงทมพอรคอย สะอาด ปลอดภอย มมคจณคคาทางโภชนาการ

สมง

01 : รายละเอชยดผลลตภพนฑฑ/บรลการ

อาจารยฑบพญฑลต

5 คน 4 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดรตมอเดชอน (บาท)

03 : วพตถมประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสลนครา/บรลการ

06 : ผลลตภพณฑฑบรลการของทมานสรรางคมณคมาใหรกพบชมมชนไดรอยมางไร

05 : แผนธมรกลจ

08 : ชมองทางการขาย และความพรรอมออกสภมตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลอยเทคโนโลยมราชมงคลรอตนโกสพนทรณ

ต.ดอนทราย อ.ปากทคอ จ.ราชบจรม

04 : องคฑความรภร/เทคโนโลยช/นวพตกรรม

รมปกคอน รมปหลองรภปสลนครา/บรลการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรรอมออกสภมตลาด : พรรอมขายภายในเวลา 1 เดดอน

เนดพองจากตมนไกคไมคสามารถจนาหนคายไดร เลยตรองนนาตมนไกคมาแปรรมปมาเปปนสแนจก

เพพพมมมลคคาผลผลพต/ผลพตภอณฑณ/บรพการ

จจานวนรายไดร : 0
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PS65007607 : โครงการสมงเสรลมศพกยภาพผลลตภพณฑฑชมมชนของตจาบลปปาไกม

Snapshot C01-C06รายงานสรมปโครงการ

เทคโนโลยมมาพอฒนาดรานการขายสพนครา online เพดพอเพพพมชคองทางการขายและเปปนการ

อนานวยความสะดวกใหรกอบลมกคราและผมรขายทางดรานการเดพนทาง

นวอตกรรมทมพทนาจากเสรนพลาสตพกสานเปปนทมพพบเหจนไดรนรอยเพราะเหตจผลนมขจะทนาใหรลมกคราทมพ

สนใจดรานงานแฮนดณเมด

การสคงเสรพมการขายและการตลาด

การพอฒนาสพนคราและบรพการใหรมมมมลคคาสมง

การพอฒนาสพนคราและบรพการใหรมมมมลคคาสมง

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพอฒนา : 2-3 เดดอน

เศรษฐกลจหมมนเวชยนลดการใชรพลพงงานเนรนนจากลพบมาใชรใหมม

   Reuse (การใชรซนขา)

ชชชอผลลตภพณฑฑ/บรลการ : วอนดม แฮนดณเมด

รายละเอชยด : ผลพตภอณฑณจอกรสานแบรนดณวอนดม แฮนดณเมด เปปนงานหอตถกรรมพดขนบรานใน

ตนาบลปปาไกค ซขพงวอสดจทมพใชรทนาเปปนเสรนพลาสตพก ถขงแมรวคาพลาสตพกจะไมคไดรเปปนวอสดจทมพทนามาจาก

ธรรมชาตพแตคมมความคงทน ใชรงานไดรนาน สมสอนสวยงาม

01 : รายละเอชยดผลลตภพนฑฑ/บรลการ

อาจารยฑบพญฑลต

5 คน 3 คน 4 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดรตมอเดชอน (บาท)

03 : วพตถมประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสลนครา/บรลการ

06 : ผลลตภพณฑฑบรลการของทมานสรรางคมณคมาใหรกพบชมมชนไดรอยมางไร

05 : แผนธมรกลจ

08 : ชมองทางการขาย และความพรรอมออกสภมตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลอยเทคโนโลยมราชมงคลรอตนโกสพนทรณ

ต.ปปาไกค อ.ปากทคอ จ.ราชบจรม

04 : องคฑความรภร/เทคโนโลยช/นวพตกรรม

รมปกคอน รมปหลองรภปสลนครา/บรลการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรรอมออกสภมตลาด : พรรอมขาย หรดอขายแลรว

1. Customer Segments – กลจคมลมกคราในพดขนทมพตนาบลใกลรเคมยง และผมรทมพสนใจผลพตภอณฑณจอกรสาน 
โดยอายจระหวคาง 25-50 ปป2. Customer Relationships – มมการตพดตามสอบถามลมกคราทมพเคย
ซดขอสพนคราถขงความพขงพอใจในตอวสพนครา และการรมวพวสพนคราจากลมกครารายเกคาและใหมค จอดโปรโม
ชอพนพพเศษสนาหรอบลมกคราเมดพอมมการสอพงซดขอสพนคราครบตามทมพกนาหนด3. Channels – มมการจนาหนคาย
ผคานชคองทางออนไลนณใน Facebook และจากออเดอรณของลมกคราแตคละราย4. Value 
Propositions – คจณคคาทมพลมกคราไดรรอบจากผลพตภอณฑณจอกรสานพลาสตพก โดยเปปนสพนคราทมพไดรรอบ
ความนพยมในกลจคมลมกคราวอยทนางาน รวมทอขงผลพตภอณฑณเปปนสพนคราทมพคงทนใชรงานไดรนาน
5. Key Activities – เปปนการจอดซดขอวอตถจดพบ และนนามาเขรากระบวนการสานเปปนสพนครา และจอด
จนาหนคายโดยมมการขนสคงสพนครา นอกจากนมขไดรมมการเพพพมชคองทางการขายสพนครารวมถขงชคองทาง
การสอพงซดขอสพนครา
6. Key Resources – ทรอพยากรในการผลพตผลพตภอณฑณจอกรสาน ประกอบดรวย เสรนพลาสตพก 
ซขพงเปปนวอตถจดพบทมพหาซดขอไดรงคาย เปปนมพตรกอบสพพงแวดลรอมเพราะสามารถใชรแทนถจงพลาสตพกไดร และ
เจราของผลพตภอณฑณเปปนผมรเชมพยวชาญและมมฝปมดอของตนาบลปปาไกค
7. Key Partners – ในสควนของผมรเกมพยวขรองใหรการสนอบสนจนธจรกพจ ไดรแกค องคณการบรพหารสควน
ตนาบลปปาไกค และมหาวพทยาลอยเทคโนโลยมราชมงคลรอตนโกสพนทรณ ศาลายา
8. Cost Structure - ตรนทจนประกอบไปดรวย ตรนทจนคคาวอตถจดพบ ตรนทจนคคาสาธารณมปโภคตคางๆ คคา
ขนสคงสพนครา
9. Revenue Streams – รายไดรจากการทนาธจรกพจ ไดรรอบจากการขายผคานทางชคองทางออนไลนณ 

นนาเทคโนโลยมมาปรอบใชรใหรเกพดประโยชนณ

เพพพมมมลคคาผลผลพต/ผลพตภอณฑณ/บรพการ

สรรางงานสรรางอาชมพ

จจานวนรายไดร : 12,000
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PS65008107 : โครงการสมงเสรลมศพกยภาพผลลตภพณฑฑชมมชนของตจาบลปปาไกม

Snapshot C01-C06รายงานสรมปโครงการ

เพพพมและตกแตคงลวดลายบนกระถาง ซขพงเปปนการสรรางมมลคคาใหรกอบสพนคราและเปปนการนนาวอตถจ

ดพบจากเดพมทมพไมคไดรใชรนนามาตคอยอดใหรเกพดประโยชนณ และสรรางรายไดรเพพพมขขขน ทอขงยองเปปนการ

ลดปรพมาณขยะและการเผาไหมร

เทคโนโลยมมาพอฒนาดรานการขายในชคองทางออนไลนณเพดพอใหรมมคนรมรจอกและเขราถขงผลพตภอณฑณ

การสคงเสรพมการขายและการตลาด

การพอฒนาสพนคราและบรพการใหรมมมมลคคาสมง

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพอฒนา : 2-3 เดดอน

เศรษฐกลจหมมนเวชยนลดการใชรพลพงงานเนรนนจากลพบมาใชรใหมม

   Reuse (การใชรซนขา)

ชชชอผลลตภพณฑฑ/บรลการ : กระถาง รอกษณโลก

รายละเอชยด : กระถางตรนไมรจากกาบมะพรราว เปปนการนนาวอตถจดพบทมพรอบซดขอจากชาวบรานใน

ตนาบลและพดขนทมพใกลรเคมยง ซขพงปกตพไมคไดรนนามาใชรประโยชนณมาดอดแปลงเปปนกระถาง ซขพงเปปนการ

เพพพมมมลคคาของสพนครา และสรรางรายไดรเพพพมขขขนใหรกอบผมรทมพขายกาบมะพรราว

01 : รายละเอชยดผลลตภพนฑฑ/บรลการ

อาจารยฑบพญฑลต

5 คน 3 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดรตมอเดชอน (บาท)

03 : วพตถมประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสลนครา/บรลการ

06 : ผลลตภพณฑฑบรลการของทมานสรรางคมณคมาใหรกพบชมมชนไดรอยมางไร

05 : แผนธมรกลจ

08 : ชมองทางการขาย และความพรรอมออกสภมตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลอยเทคโนโลยมราชมงคลรอตนโกสพนทรณ

ต.ปปาไกค อ.ปากทคอ จ.ราชบจรม

04 : องคฑความรภร/เทคโนโลยช/นวพตกรรม

รมปกคอน รมปหลองรภปสลนครา/บรลการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรรอมออกสภมตลาด : พรรอมขาย หรดอขายแลรว

1. Customer Segments – กลจคมลมกคราเปปนกลจคมพคอคราคนกลางตคางจองหวอดและกลจคมลมกคราทมพรอก
การปลมกตรนไมรโดยมมอายจตอขงแตค 30 – 60 ปปขขขนไป
2. Customer Relationships – โปรโมชอพนพพเศษสนาหรอบลมกครารายเกคาและรายใหมคเมดพอมมการสอพง
ซดขอสพนคราครบตามทมพกนาหนด จะมมโปรโมชอพนพพเศษตามทมพทางผมรผลพตกนาหนด 
3. Channels – มมการจนาหนคายผคานชคองทางออนไลนณใน Facebook และจากออเดอรณของลมกครา
แตคละราย
4. Value Propositions – คจณคคาทมพลมกคราไดรรอบจากการใชรกระถางตรนไมรจากกาบมะพรราวโดย
เปปนสพนคราทมพไดรรอบความนพยมในกลจคมทมพรอกการปลมกตรนไมร รวมทอขงลมกครายองไดรใชรสพนคราทมพทนาจากวอสดจ
ธรรมชาตพและไดรเปปนการนนาวอตถจดพบทมพปกตพไมคไดรใชรประโยชนณมาดอดแปลงเปปนกระถาง เพดพอเพพพม
มมลคคาสพนครา
5. Key Activities – เปปนการจอดซดขอวอตถจดพบจากชาวบรานในพดขนทมพตนาบลปปาไกค และนนามาเขรา
กระบวนการผลพตเปปนสพนครา และจอดจนาหนคายโดยมมการขนสคงสพนคราไปยองลมกคราโดยตรง นอก
จากนมขไดรมมการเพพพมชคองทางการขายสพนครารวมถขงชคองทางการสอพงซดขอสพนครา
6. Key Resources – ทรอพยากรในการผลพตกระถาง ประกอบดรวย กาบมะพรราว ซขพงเปปนวอตถจดพบ
ทมพรอบซดขอจากชาวบรานในพดขนทมพตนาบล หรดอใกลรเคมยง เปปนมพตรกอบสพพงแวดลรอม
7. Key Partners – ในสควนของผมรเกมพยวขรองใหรการสนอบสนจนธจรกพจ ไดรแกค องคณการบรพหารสควน
ตนาบลปปาไกค และมหาวพทยาลอยเทคโนโลยมราชมงคลรอตนโกสพนทรณ ศาลายา
8. Cost Structure - ตรนทจนประกอบไปดรวย ตรนทจนคคาวอตถจดพบ ตรนทจนคคาสาธารณมปโภคตคางๆ คคา

เพพพมมมลคคาผลผลพต/ผลพตภอณฑณ/บรพการ

อนจรอกษณสพพงแวดลรอม และมมการพอฒนาอยคางยอพงยดน

จจานวนรายไดร : 13,000
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PS65005408 : สมงเสรลมศพกยภาพผลลตภพณฑฑขพนโตกบรานตรนกระโดน

Snapshot C01-C06รายงานสรมปโครงการ

การออกแบบโลโกร

Social innovation ทนาการตลาดใหรเขราถขงกลจคมเปปาหมาย

การออกแบบสดพอประชาสอมพอนธณ

ถคายทอดเทคโนโลยมการผลพตและบรพการ

การสคงเสรพมการขายและการตลาด

การพอฒนาบรรจจภอณฑณ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพอฒนา : 2-3 เดดอน

เศรษฐกลจสรรางสรรคฑจากภภมลปปญญาและวพฒนธรรมทรองถลชน

   สดพอทมพเผยแพรค ทางหนองสดอพพมพณ โปสเตอรณ โฆษณา โทรทอศนณ

ชชชอผลลตภพณฑฑ/บรลการ : ขอนโตกบรานตรนกระโดน

รายละเอชยด : ขอนโตกเปปนสพนคราทมพผลพตจากกลจคมคนในชจมชน ทนามาจากวอสดจหวายเทมพยม มม

ความยดดหยจคน สวยงาม คงมนตคอรองสมยมวมและการสขกกรคอน เหมาะกอบสภาพอากาศทจกประเภท 

ไมคเปปนเชดขอรา เกจบรอกษาไดรนาน

01 : รายละเอชยดผลลตภพนฑฑ/บรลการ

อาจารยฑบพญฑลต

6 คน 5 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดรตมอเดชอน (บาท)

03 : วพตถมประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสลนครา/บรลการ

06 : ผลลตภพณฑฑบรลการของทมานสรรางคมณคมาใหรกพบชมมชนไดรอยมางไร

05 : แผนธมรกลจ

08 : ชมองทางการขาย และความพรรอมออกสภมตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลอยเทคโนโลยมราชมงคลรอตนโกสพนทรณ

ต.วองมะนาว อ.ปากทคอ จ.ราชบจรม

04 : องคฑความรภร/เทคโนโลยช/นวพตกรรม

รมปกคอน รมปหลองรภปสลนครา/บรลการ

ออฟไลนฑ : ขอนโตกบรานตรนกระโดน

ออนไลนฑ : ขอนโตกบรานตรนกระโดน

ความพรรอมออกสภมตลาด : พรรอมขาย หรดอขายแลรว

ผลพตภอณฑณขอนโตกเกพดจากการรวมกลจคมของคนในชจมชนและปปจจจบอนขอนโตกเปปนทมพรมรจอกแบบปาก
ตคอปาก มมการผลพตขายอยมคในชจมชน ยองไมคมมการตลาดออนไลนณเพดพอขยายใหรคนรมรจอกในวงกวราง 
จขงเปปนทมพมาของแนวคพดทมพจะพอฒนาธจรกพจขยายชคองทางการจอดจนาหนคายสพนคราทางออนไลนณ

คพดครนกระบวนการทนางานทมพงคายขขขน

สรรางงานสรรางอาชมพ

จจานวนรายไดร : 12,000
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PS65005668 : พพฒนาและสมงเสรลมผลลตภพณฑฑหมภแดดเดชยว

Snapshot C01-C06รายงานสรมปโครงการ

การออกแบบโลโกรและบรรจจภอณฑณ

 พ การใชรนวอตกรรมตมรอบพลองงานแสงอาทพตยณ

การใชรเทคโนโลยมการยดดอายจผลพตภอณฑณ

การสคงเสรพมการขายและการตลาด

การพอฒนาบรรจจภอณฑณ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพอฒนา : 2-3 เดดอน

อาหารปลอดภพย

   การแปรรมปอาหาร

ชชชอผลลตภพณฑฑ/บรลการ : หมมแดดเดมยว ป.เปปข ล

รายละเอชยด : หมมแดดเดมยว ป.เปปข ล มมทมพมาจากการแปรรมปเนดขอหมจทมพเปปนสอตวณเศรษฐกพจของต.

วองมะนาว โดยคพดครนสมตรเฉพาะตอวทมพมมเอกลอกษณณ สะอาด อรคอย ใสคใจทจกขอขนตอนการผลพต

01 : รายละเอชยดผลลตภพนฑฑ/บรลการ

อาจารยฑบพญฑลต

6 คน 5 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดรตมอเดชอน (บาท)

03 : วพตถมประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสลนครา/บรลการ

06 : ผลลตภพณฑฑบรลการของทมานสรรางคมณคมาใหรกพบชมมชนไดรอยมางไร

05 : แผนธมรกลจ

08 : ชมองทางการขาย และความพรรอมออกสภมตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลอยเทคโนโลยมราชมงคลรอตนโกสพนทรณ

ต.วองมะนาว อ.ปากทคอ จ.ราชบจรม

04 : องคฑความรภร/เทคโนโลยช/นวพตกรรม

รมปกคอน รมปหลองรภปสลนครา/บรลการ

ออฟไลนฑ : ป.เปปข ล พงษณทวมทรอพยณ

ออนไลนฑ : ครอวไดมอนดณ

ความพรรอมออกสภมตลาด : พรรอมขาย หรดอขายแลรว

ผลพตภอณฑณหมมแดดเดมยวเปปนการแปรรมปเนดขอหมมทมพเปปนสอตวณเศรษฐกพจในทรองถพพน นนาวอตถจดพบทมพมมอยมค
มาทนาใหรเกพดประโยชนณและรมรจอกการแปรรมปอาหาร เปปาหมายคดอสรรางฐานลมกครา  เพดพอขยายพดขนทมพ
การตลาดใหรกวรางมากยพพงขขขน ขยายชคองทางการจอดจนาหนคายสพนคราทางออนไลนณ

นนาเทคโนโลยมมาปรอบใชรใหรเกพดประโยชนณ

ลดเวลาในการสรรางผลผลพตเพดพอจอดจนาหนคายสพนครา / บรพการ

จจานวนรายไดร : 14,400
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PS65062103 : ตมจกตายาหมมอง

Snapshot C01-C06รายงานสรมปโครงการ

เครดพองปรพขน

กลคองรมไซเคพล

เครดพองตอดกระดาษ

การพอฒนาบรรจจภอณฑณ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพอฒนา : 2-3 เดดอน

เศรษฐกลจสรรางสรรคฑจากภภมลปปญญาและวพฒนธรรมทรองถลชน

   เทคโนโลยมการออกแบบผลพตภอณฑณ

ชชชอผลลตภพณฑฑ/บรลการ : ตจ๊กตาขวดยาหมคอง

รายละเอชยด : เปปนงานดพนปปข นเปปนรมปตคางๆ ทมพขวดยาหมคองขนาดตคางๆ

01 : รายละเอชยดผลลตภพนฑฑ/บรลการ

อาจารยฑบพญฑลต

0 คน 2 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดรตมอเดชอน (บาท)

03 : วพตถมประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสลนครา/บรลการ

06 : ผลลตภพณฑฑบรลการของทมานสรรางคมณคมาใหรกพบชมมชนไดรอยมางไร

05 : แผนธมรกลจ

08 : ชมองทางการขาย และความพรรอมออกสภมตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลอยเทคโนโลยมราชมงคลรอตนโกสพนทรณ

ต.อคางหพน อ.ปากทคอ จ.ราชบจรม

04 : องคฑความรภร/เทคโนโลยช/นวพตกรรม

รมปกคอน รมปหลองรภปสลนครา/บรลการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรรอมออกสภมตลาด : พรรอมขาย หรดอขายแลรว

พอฒนาบรรจจภอฑณณในโชวณผลงาน ดขงดมดความสนใจ และสรรางสดพอการขายในแพลตฟอรณม เพดพอใหร
ผมรประกอบการมมรายไดรเพพพมขขขน

นนาเทคโนโลยมมาปรอบใชรใหรเกพดประโยชนณ

เพพพมมมลคคาผลผลพต/ผลพตภอณฑณ/บรพการ

ลดเวลาในการสรรางผลผลพตเพดพอจอดจนาหนคายสพนครา / บรพการ

จจานวนรายไดร : 15,000
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PS65062105 : แยมลภกหมมอน

Snapshot C01-C06รายงานสรมปโครงการ

บรรจจภอณฑณทมพรมไซเคพลไดร

สารปรจงแตคงธรรมชาตพ

วพธมการถนอมอาหาร

การสคงเสรพมการขายและการตลาด

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพอฒนา : 2-3 เดดอน

อาหารปลอดภพย

   การแปรรมปอาหาร

ชชชอผลลตภพณฑฑ/บรลการ : แยมลมกหมคอน

รายละเอชยด : การนนาลมกหมคอนมาแปรมปเปปนแยม เพดพอยดดอายจของอาหารใหรรอบประทานไดร

นานขขขร และทมพทางเลดอกในการบรพดภค

01 : รายละเอชยดผลลตภพนฑฑ/บรลการ

อาจารยฑบพญฑลต

0 คน 2 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดรตมอเดชอน (บาท)

03 : วพตถมประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสลนครา/บรลการ

06 : ผลลตภพณฑฑบรลการของทมานสรรางคมณคมาใหรกพบชมมชนไดรอยมางไร

05 : แผนธมรกลจ

08 : ชมองทางการขาย และความพรรอมออกสภมตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลอยเทคโนโลยมราชมงคลรอตนโกสพนทรณ

ต.อคางหพน อ.ปากทคอ จ.ราชบจรม

04 : องคฑความรภร/เทคโนโลยช/นวพตกรรม

รมปกคอน รมปหลองรภปสลนครา/บรลการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรรอมออกสภมตลาด : พรรอมขายภายในเวลา 1 เดดอน

พอมนาใหรสพนครามมการถนอมอาหารทมพนานขขขนนคารอบประทานสามรถทานไดรทจกวอย ดขงดมดความสนใจ 
และสรรางสดพอการขายในแพลตฟอรณม เพดพอใหรผมรประกอบการมมรายไดรเพพพมขขขน

ใชรผลผลพตทางการเกษตรใหรเกพดประโยชนณสมงสจด

สคงเสรพมและสนอบสนจนการทคองเทมพยวชจมชน

สรรางความรมรใหรชจมชน

สรรางงานสรรางอาชมพ

จจานวนรายไดร : 7,000
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PS65010813 : โครงการการพพฒนาผลลตภพณฑฑบะหมชชเพชชอสมขภาพ

Snapshot C01-C06รายงานสรมปโครงการ

พลองงานแสงอาทพตยณ

เครดพองปปข น

เครดพองทนาเสรน

การพอฒนาสพนคราและบรพการใหรมมมมลคคาสมง

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพอฒนา : 2-3 เดดอน

อาหารปลอดภพย

   ผลพตภอณฑณผอกและอาหารแปรรมป

ชชชอผลลตภพณฑฑ/บรลการ : บะหมมพบรานผอก

รายละเอชยด : เปปนบะหมมพเสรนสด ไมคใสควอตถจกอนเสมย ลอกษณะคลรายบะหมมพทอพวไปแตคเสรนทนามาจาก

ผอกหลายชนพด

01 : รายละเอชยดผลลตภพนฑฑ/บรลการ

อาจารยฑบพญฑลต

5 คน 4 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดรตมอเดชอน (บาท)

03 : วพตถมประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสลนครา/บรลการ

06 : ผลลตภพณฑฑบรลการของทมานสรรางคมณคมาใหรกพบชมมชนไดรอยมางไร

05 : แผนธมรกลจ

08 : ชมองทางการขาย และความพรรอมออกสภมตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลอยเทคโนโลยมราชมงคลรอตนโกสพนทรณ

ต.บางโตนด อ.โพธาราม จ.ราชบจรม

04 : องคฑความรภร/เทคโนโลยช/นวพตกรรม

รมปกคอน รมปหลองรภปสลนครา/บรลการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรรอมออกสภมตลาด : พรรอมขายภายในเวลา 3 เดดอนขขขนไป

1. ปปจจจบอนมมกลจคมคนรอกสจขภาพมากขขขน ชมขใหรเหจนวคาแนวโนรมการใชรผลพตภอณฑณทมพมมอยมคในตนาบลโดย
นนามาแปรรมป จะสคงผลทมพดมตคอผมรบรพโภคและผมรประกอบการและชาวบรานในตนาบล จขงเกพดเปปน(
ผลพตภอณฑณ)ตอวนมขขขขน ใหรไดรรอบการยอมรอบจากผมรบรพโภคและเปปนทมพรมรจอกมากขขขน ซขพงเปปนผลดมตคอ 
ธจรกพจอยคางมาก
2. ผลพตภอณฑณประเภทนมขมมคมคแขคงคคอนขรางนรอย เนดพองจากผมรประกอบการตรองใชรการลองผพดลอง
ถมก ปรอบปรจงสมตรจนไดร(ผลพตภอณฑณ)นมขขขขนมา และเปปนสมตรเฉพาะของเรา จขงมมจนาหนคายเพมยงไมคกมพ
แหคงในประเทศ ไทย อมกทอขงราคาไมคสมงสามารถเขราถขงไดรหลายกลจคม

เพพพมมมลคคาผลผลพต/ผลพตภอณฑณ/บรพการ

จจานวนรายไดร : 0
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PS65010849 : โครงการผลลตภพณฑฑชาแปรรภปจากผงผพก

Snapshot C01-C06รายงานสรมปโครงการ

พลองงานแสงอาทพตยณ

เครดพองปปพ น

บรรจจภอณฑณ

การสคงเสรพมการขายและการตลาด

การพอฒนาสพนคราและบรพการใหรมมมมลคคาสมง

การพอฒนาบรรจจภอณฑณ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพอฒนา : 2-3 เดดอน

อาหารปลอดภพย

   ผลพตภอณฑณผอกและอาหารแปรรมป

ชชชอผลลตภพณฑฑ/บรลการ : ถจงชา

รายละเอชยด : ผลพตมาจากผงผอกเคล และมมสควนผสมของใบเตย

01 : รายละเอชยดผลลตภพนฑฑ/บรลการ

อาจารยฑบพญฑลต

5 คน 4 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดรตมอเดชอน (บาท)

03 : วพตถมประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสลนครา/บรลการ

06 : ผลลตภพณฑฑบรลการของทมานสรรางคมณคมาใหรกพบชมมชนไดรอยมางไร

05 : แผนธมรกลจ

08 : ชมองทางการขาย และความพรรอมออกสภมตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลอยเทคโนโลยมราชมงคลรอตนโกสพนทรณ

ต.บางโตนด อ.โพธาราม จ.ราชบจรม

04 : องคฑความรภร/เทคโนโลยช/นวพตกรรม

รมปกคอน รมปหลองรภปสลนครา/บรลการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรรอมออกสภมตลาด : พรรอมขายภายในเวลา 3 เดดอนขขขนไป

1. ปปจจจบอนมมกลจคมคนรอกสจขภาพมากขขขน ชมขใหรเหจนวคาแนวโนรมการใชรผลพตภอณฑณทมพมมอยมคในตนาบลโดย
นนามาแปรรมป จะสคงผลทมพดมตคอผมรบรพโภคและผมรประกอบการและชาวบรานในตนาบล จขงเกพดเปปน(
ผลพตภอณฑณ)ตอวนมขขขขน ใหรไดรรอบการยอมรอบจากผมรบรพโภคและเปปนทมพรมรจอกมากขขขน ซขพงเปปนผลดมตคอ 
ธจรกพจอยคางมาก
2. ผลพตภอณฑณประเภทนมขมมคมคแขคงคคอนขรางนรอย เนดพองจากผมรประกอบการตรองใชรการลองผพดลอง
ถมก ปรอบปรจงสมตรจนไดร(ผลพตภอณฑณ)นมขขขขนมา และเปปนสมตรเฉพาะของเรา จขงมมจนาหนคายเพมยงไมคกมพ
แหคงในประเทศ ไทย อมกทอขงราคาไมคสมงสามารถเขราถขงไดรหลายกลจคม

เพพพมมมลคคาผลผลพต/ผลพตภอณฑณ/บรพการ

จจานวนรายไดร : 0
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PS65028247 : ดลนพรรอมปลภกจากวพสดมเหลชอใชรทางการเกษตร

Snapshot C01-C06รายงานสรมปโครงการ

การใชรโชเซมยลมมเดมยเพดพอทนาใหรผลพตภอณฑณเปปนทมพรมรจอก

เครดพองซมลบรรจจภอณฑณ

โปรแกรมทมพชควยในการออกแบบโลโกรผลพตภอณฑณ

การสคงเสรพมการขายและการตลาด

การพอฒนาสพนคราและบรพการใหรมมมมลคคาสมง

การพอฒนาบรรจจภอณฑณ

การขนสคงและกระจายสพนครา

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพอฒนา : นรอยกวคา 1 เดดอน

เศรษฐกลจหมมนเวชยนลดการใชรพลพงงานเนรนนจากลพบมาใชรใหมม

   Recycle (การแปรสภาพ)

ชชชอผลลตภพณฑฑ/บรลการ : ดพนพรรอมปลมก KPP

รายละเอชยด : ดพนพรรอมปลมกจากวอสดจเหลดอใชรทางการเกษตร

01 : รายละเอชยดผลลตภพนฑฑ/บรลการ

อาจารยฑบพญฑลต

4 คน 4 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดรตมอเดชอน (บาท)

03 : วพตถมประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสลนครา/บรลการ

06 : ผลลตภพณฑฑบรลการของทมานสรรางคมณคมาใหรกพบชมมชนไดรอยมางไร

05 : แผนธมรกลจ

08 : ชมองทางการขาย และความพรรอมออกสภมตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลอยเทคโนโลยมราชมงคลรอตนโกสพนทรณ

ต.เกาะพลอบพลา อ.เมดองราชบจรม จ.ราชบจรม

04 : องคฑความรภร/เทคโนโลยช/นวพตกรรม

รมปกคอน รมปหลองรภปสลนครา/บรลการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรรอมออกสภมตลาด : พรรอมขายภายในเวลา 1 เดดอน

ทางชจมชนมมการผลพตดพนจากวอสดจเหลดอใชรทางการเกษตรเพดพอใชรในครอวเรดอนอยมคกคอนแลรว จขง
ตรองการนนาดพนพรรอมปลมก จอดจนาหนคายดรวยการสรรางบรรจจภอณฑณใหมคเพดพอใหรเปปนทมพรมรจอกมากขขขน
พรรอมกอบการพอฒนาดพนพรรอมปลมก ใหรมมมาตรฐานและคจณภาพสมงสจด

ใชรผลผลพตทางการเกษตรใหรเกพดประโยชนณสมงสจด

เพพพมมมลคคาผลผลพต/ผลพตภอณฑณ/บรพการ

ลดขยะ/การนนาวอตถจดพบกลอบมาใชรใหมค [Reduce/Reuse/Recycle]

สรรางงานสรรางอาชมพ

จจานวนรายไดร : 200
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PS65030155 : ผลลตภพณฑฑแปรรภปจากปลายขราว

Snapshot C01-C06รายงานสรมปโครงการ

นนาเครดพองซมลสมญญากาศเขรามาชควยในการทดลองพอฒนา Package

ออกแบบโลโกรและยกระดอบมาตรฐานของบรรจจภอณฑณ

ศขกษาชคองทางการจนาหนคายออนไลนณ

การสคงเสรพมการขายและการตลาด

การพอฒนาสพนคราและบรพการใหรมมมมลคคาสมง

การพอฒนาบรรจจภอณฑณ

การยกระดอบมาตรฐานสพนคราและบรพการ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพอฒนา : 2-3 เดดอน

อาหารปลอดภพย

   การแปรรมปอาหาร

ชชชอผลลตภพณฑฑ/บรลการ : ขราวเกรมยบ 105

รายละเอชยด : ผลพตจากปลายขราว โดยผคานกระบวนการตากและทอด ปรจงรส เพดพอเพพพมความ

กรอบอรคอยมากยพพงขขขน

01 : รายละเอชยดผลลตภพนฑฑ/บรลการ

อาจารยฑบพญฑลต

4 คน 4 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดรตมอเดชอน (บาท)

03 : วพตถมประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสลนครา/บรลการ

06 : ผลลตภพณฑฑบรลการของทมานสรรางคมณคมาใหรกพบชมมชนไดรอยมางไร

05 : แผนธมรกลจ

08 : ชมองทางการขาย และความพรรอมออกสภมตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลอยเทคโนโลยมราชมงคลรอตนโกสพนทรณ

ต.เกาะพลอบพลา อ.เมดองราชบจรม จ.ราชบจรม

04 : องคฑความรภร/เทคโนโลยช/นวพตกรรม

รมปกคอน รมปหลองรภปสลนครา/บรลการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรรอมออกสภมตลาด : พรรอมขายภายในเวลา 1 เดดอน

ผลพตและจอดจนาหนคายผลพตภอณฑณแปรรมปจากขราวทมพมมคจณภาพในราคาทมพเหมาะสม โดย
ผคานกระบวนการการผลพตทมพไดรมาตรฐานจากเทคโนโลยมทมพทอนสมอย และจะตรองมมการพอฒนา
ผลพตภอณฑณอยคางตคอเนดพอง เพดพอตอบสนองตคอความตรองการของผมรบรพโภค และเพดพอเพพพมมมลคคาใหร
กอบสพนคราและบรพการ

ใชรผลผลพตทางการเกษตรใหรเกพดประโยชนณสมงสจด

เพพพมมมลคคาผลผลพต/ผลพตภอณฑณ/บรพการ

ลดขยะ/การนนาวอตถจดพบกลอบมาใชรใหมค [Reduce/Reuse/Recycle]

สรรางความรมรใหรชจมชน

สรรางงานสรรางอาชมพ

จจานวนรายไดร : 0
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PS65010673 : การขพบเคลชชอนวลถชรพกษฑโลกดรวยการทมองเทชชยวคารฑบอนตจชา ตจาบลดอนแรม จพงหวพดราชบมรช

Snapshot C01-C06รายงานสรมปโครงการ

โปรแกรมคอมพพวเตอรณเพดพอการออกแบบสดพอประชาสอมพอนธณ

การจนาหนคายผลพตภอณฑณผคานระบบพาณพชยณอพเลจกทรอนพกสณ ไดรแกค Facebook fan  page U2T 

ตนาบลดอนแรค จองหวอดราชบจรม

โปรแกรม Canva เพดพอการออกแบบบรรจจภอณฑณ / โลโกรสพนครา

การพอฒนาสพนคราและบรพการใหรมมมมลคคาสมง

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพอฒนา : 2-3 เดดอน

เศรษฐกลจสรรางสรรคฑจากภภมลปปญญาและวพฒนธรรมทรองถลชน

   เทคโนโลยมการออกแบบผลพตภอณฑณ

ชชชอผลลตภพณฑฑ/บรลการ : สบมคตะไครรหอม และนนขายาลรางจาน Homemade

รายละเอชยด : การนนาเอาสมจนไพรตะไครรมาแปรรมปเปปนสบมค และนนขายาลรางจานโดยมมสควนผสม

หลอกคดอ มะนาว มะกรมด  ทมพชควยทนาความสะอาดไขมอนจากภาชนะ ปลอดภอย ไมคมมสารตกคราง

01 : รายละเอชยดผลลตภพนฑฑ/บรลการ

อาจารยฑบพญฑลต

4 คน 5 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดรตมอเดชอน (บาท)

03 : วพตถมประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสลนครา/บรลการ

06 : ผลลตภพณฑฑบรลการของทมานสรรางคมณคมาใหรกพบชมมชนไดรอยมางไร

05 : แผนธมรกลจ

08 : ชมองทางการขาย และความพรรอมออกสภมตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลอยเทคโนโลยมราชมงคลรอตนโกสพนทรณ

ต.ดอนแรค อ.เมดองราชบจรม จ.ราชบจรม

04 : องคฑความรภร/เทคโนโลยช/นวพตกรรม

รมปกคอน รมปหลองรภปสลนครา/บรลการ

ออฟไลนฑ : ตกาหลาดไท-ยวน

ออนไลนฑ : U2T ตนาบลดอนแรค ราชบจรม

ความพรรอมออกสภมตลาด : พรรอมขาย หรดอขายแลรว

Key partnerships
- องคณการบรพหารสควนตนาบลดอนแรค
- ประชาชนตนาบลดอนแรค
- มหาวพทยาลอยราชมงคลเทคโนโลยมรอตนโกสพนทรณ พดขนทมพบพพตรพพมจข จอกรวรรดพ

Key activities
เกจบเกมพยวตะไครอจากแปลงเกษตรปลอดภอย/คอดสรร/การผลพต/ออกแบบบรรจจภอณฑณ/บรรจจ/
จอดสคง/จอดจนาหนคาย

Key resources
- สมตรในการทนาสบมค, นนขายาลรางจาน 
- วอตถจดพบทมพใชร
- สมาชพกโครงการ U2T 
- การตลาด
- จอดจนาหนคายสพนครา

Value proposition
สบมคตะไครร 

ใชรผลผลพตทางการเกษตรใหรเกพดประโยชนณสมงสจด

นนาเทคโนโลยมมาปรอบใชรใหรเกพดประโยชนณ

เพพพมมมลคคาผลผลพต/ผลพตภอณฑณ/บรพการ

สรรางความรมรใหรชจมชน

สรรางงานสรรางอาชมพ

จจานวนรายไดร : 3,500
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PS65012953 : การขพบเคลชชอนวลถชรพกษฑโลกดรวยการทมองเทชชยวคารฑบอนตจชา ตจาบลดอนแรม จพงหวพดราชบมรช

Snapshot C01-C06รายงานสรมปโครงการ

เทคโนโลยมเครดพองขขขนรมปภาชนะทนาภาชนะจากกาบกลรวย ใบตอง ใบสอก

ใชรชคองทางการขายผลพตภอณฑณผคานระบบพาณพชยณอพเลจกทรอนพกสณ โดยใชรสดพอดพจพทอล เพจ U2T 

ตนาบลดอนแรค หรดอ ฝากลพงคณตามกลจคมและเพจเกมพยวกอบการทคองเทมพยวตคางๆ

โปรแกรม Canva เพดพอการออกแบบประชาสอมพอนธณการทคองเทมพยว

การพอฒนาสพนคราและบรพการใหรมมมมลคคาสมง

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพอฒนา : 2-3 เดดอน

ทมองเทชชยวทชชเปปนมลตรตมอสลชงแวดลรอมและสมขภาพ

   เทคโนโลยมพอฒนาคจณภาพผลผลพตทางการเกษตร

ชชชอผลลตภพณฑฑ/บรลการ : โปรแกรมการทคองเทมพยวคารณบอนตนพา

รายละเอชยด : เพดพอยกระดอบเศรษฐกพจการทคองเทมพยวตนาบลดอนแรคแบบยอพงยดน จขงเกพดแนวคพด

โปรแกรมการทคองเทมพยวคารณบอนตนพา เพดพอใหรนอกทคองเทมพยวไดรสอมผอสวพถมชมวพต วอฒนธรรมทรองถพพน 

โดยการปปพ นจอกรยาน สกม๊ตเตอรณ หรดอรถเตพมนนขามอนไบโอดมเซล เพดพอลดมลพพษทมพสคงผลเสมยตคอ

สภาพแวดลรอม

01 : รายละเอชยดผลลตภพนฑฑ/บรลการ

อาจารยฑบพญฑลต

4 คน 5 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดรตมอเดชอน (บาท)

03 : วพตถมประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสลนครา/บรลการ

06 : ผลลตภพณฑฑบรลการของทมานสรรางคมณคมาใหรกพบชมมชนไดรอยมางไร

05 : แผนธมรกลจ

08 : ชมองทางการขาย และความพรรอมออกสภมตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลอยเทคโนโลยมราชมงคลรอตนโกสพนทรณ

ต.ดอนแรค อ.เมดองราชบจรม จ.ราชบจรม

04 : องคฑความรภร/เทคโนโลยช/นวพตกรรม

รมปกคอน รมปหลองรภปสลนครา/บรลการ

ออฟไลนฑ : ตกาหลาดไท-ยวน

ออนไลนฑ : U2T ตนาบลดอนแรค ราชบจรม

ความพรรอมออกสภมตลาด : พรรอมขาย หรดอขายแลรว

มมการวางแผนการจอดโปรแกรมการทคองเทมพยวคารณบอนตนพา การลงพดขนทมพศขกษาเสรนทางทคองเทมพยว 
การผลอกดอนการทคองเทมพยวตนาบลดอนแรคดรวยความรควมมดอจากประชาชนและการสรราง content 
โปรโมทการทคองเทมพยวและจนาหนคายสพนคราชจมชน ทรอพยากรในการทคองเทมพยวประกอบไปดรวย เสรน
ทางการทคองเทมพยว (ตกาหลาดไท-ยวน ศมนยณหอตถกรรมผราซพพนตมนจก รอยพระพจทธบาทจนาลอง 
จพตรกรรมบนเพดาน (วอดทจคงหญรา) ไรคผอกสลอดปลอดภอย และหมมหลจมอพนทรมยณฟารณม ภาชนะวอสดจ
จากธรรมชาตพ เชคน ใบตอง กาบกลรวย ไมรไผค กลจคมลมกคราเปปนกลจคมคนทมพชดพนชอบการปปพ นจอกรยาน 
และผมรสนใจเรมยนรมรประวอตพศาสตรณและวพถมชจมชน สามารถทคองเทมพยวไดรทจกเพศทจกวอย มมสพทธพพพเศษ
แกคลมกครา สนาหรอบแลกซดขออาหารในชจมชนและเชคาจอกรยานจอดการโปรโมทผคาน Facebook เพจ 
U2T ตนาบลดอนแรค เพจการทคองเทมพยวจองหวอด ประชาสอมพอนธณ ณ ตกาหลาดไท-ยวน การตลาด
เปปนการจอดจนาหนคายสพนครา มมตรนทจนการบรพการ รายไดรจากการทนาธจรกพจแบบบรพการ จะไดรจาก
การขายโปรแกรมการทคองเทมพยวคารณบอนตนพา รายไดรจากการขายผลพตภอณฑณในชจมชน โดยจอด
จนาหนคายผคานออนไลนณ Facebook เพจ U2T ตนาบลดอนแรค Facebook เพจการทคองเทมพยว
จองหวอด จนาหนคายผคานการประชาสอมพอนธณ ณ ตกาหลาดไท-ยวน

นนาเทคโนโลยมมาปรอบใชรใหรเกพดประโยชนณ

ลดขยะ/การนนาวอตถจดพบกลอบมาใชรใหมค [Reduce/Reuse/Recycle]

สคงเสรพมและสนอบสนจนการทคองเทมพยวชจมชน

สรรางรายไดรใหรชจมชน

อนจรอกษณและตคอยอดภมมพปปญญาทรองถพพน

จจานวนรายไดร : 5,000
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PS65008336 : การพพฒนาและยกระดพบผลลตภพณฑฑสปา”

Snapshot C01-C06รายงานสรมปโครงการ

การแปรรมปวอตถจดพบทรองถพพน

อบรมชคองทางการจนาหนคายในรมปแบบออนไลนณ Page Facebook และ Line Platform

พอฒนาแลยกระดอบคจณภาพของผลพตภอณฑณ

การพอฒนาสพนคราและบรพการใหรมมมมลคคาสมง

การพอฒนาบรรจจภอณฑณ

การยกระดอบมาตรฐานสพนคราและบรพการ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพอฒนา : 2-3 เดดอน

อาหารปลอดภพย

   เทคโนโลยมการแปรรมปผลผลพตการเกษตร

ชชชอผลลตภพณฑฑ/บรลการ : สบมคมะพรราวนนขาหอม

รายละเอชยด : เปปนผลพตภอณฑณเกษตรในทรองถพพนทมพมคจณสมบอตพในการดมแลบนารจงผพวพรรณ ใหร

ผพวพรรณนจคม ชจคมชดพน โดยเนรนการเพพพมมมลคคาใหรกอบผลพตผลจากเกรตรกรในทรองถพพนและออก

แบบบรรจจภอณฑณทมพนคาสนใจ

01 : รายละเอชยดผลลตภพนฑฑ/บรลการ

อาจารยฑบพญฑลต

5 คน 4 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดรตมอเดชอน (บาท)

03 : วพตถมประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสลนครา/บรลการ

06 : ผลลตภพณฑฑบรลการของทมานสรรางคมณคมาใหรกพบชมมชนไดรอยมางไร

05 : แผนธมรกลจ

08 : ชมองทางการขาย และความพรรอมออกสภมตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลอยเทคโนโลยมราชมงคลรอตนโกสพนทรณ

ต.ทคาราบ อ.เมดองราชบจรม จ.ราชบจรม

04 : องคฑความรภร/เทคโนโลยช/นวพตกรรม

รมปกคอน รมปหลองรภปสลนครา/บรลการ

ออฟไลนฑ : กอลปพฤกษณshop

ออนไลนฑ :  ๊U2T มหาวพทยาลอยสมคตนาบล ตนาบลทคาราบ

ความพรรอมออกสภมตลาด : พรรอมขายภายในเวลา 3 เดดอนขขขนไป

ทมพมาของวอตถจดพบผลพตภอณฑณ : รอบซดขอนนขามอนมะพรราว สอปปะรด จมมกขราว นมโค ซขพงเปปนผลผลพตจาก
เกษตรในทรองถพพนเพดพอสรรางรายไดรใหรชาวบราน
สพนครา : ผลพตภอณฑณสบมคมะพรราวนนขาหอม
ขายใหรใคร : ธจรกพจความงาม / นอกทคองเทมพยว / สปา
ชคองทางการจนาหนคาย :
1. หนรารราน - รรานสพนคราชจมชน/ของฝาก
2.จนาหนคายผคานแพลตฟอรณมออนไลนณ เชคน เฟสบจ๊ค ไลนณ เปปนตรน
แผนการพอฒนาผลพตภอณฑณ : สครอบนมสด
จจดแขจง : 
1.วอตถจดพบทมพใชรมมคจณภาพเนดพองจากเปปนผลพตภอณฑณทมพไดรโดยตรงจากเกษตรกร
2.เนรนการใชรผลผลพตทมพคจณภาพพรมเมมพยม ซขพงมมราคาไมคแพงเมดพอเทมยบกอบสมจนไพรนนาเขราใหรมมตรน
ทจนวอตถจดพบตนพา สามารถตอขงราคาเพดพอแขคงขอนไดร
3.มมการออกแบบบรรจจภอณฑณทมพสวยงาม นคาใชร ความทอนสมอย
วพธมการสรรางรายไดร : ซดขอวอตถจดพบ นนามาผลพต และจอดจนาหนคายทอขงปลมกและสคง

คพดครนกระบวนการทนางานทมพงคายขขขน

ใชรผลผลพตทางการเกษตรใหรเกพดประโยชนณสมงสจด

นนาเทคโนโลยมมาปรอบใชรใหรเกพดประโยชนณ

เพพพมมมลคคาผลผลพต/ผลพตภอณฑณ/บรพการ

สรรางความรมรใหรชจมชน

จจานวนรายไดร : 10,000
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PS65008365 : การพพฒนาและยกระดพบสครพบนมสด”

Snapshot C01-C06รายงานสรมปโครงการ

พอฒนาแลยกระดอบคจณภาพของผลพตภอณฑณ

อบรมชคองทางการจนาหนคายในรมปแบบออนไลนณ Page Facebook และ Line Platform

การแปรรมปวอตถจดพบทรองถพพน

การพอฒนาสพนคราและบรพการใหรมมมมลคคาสมง

การพอฒนาบรรจจภอณฑณ

การยกระดอบมาตรฐานสพนคราและบรพการ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพอฒนา : 2-3 เดดอน

เศรษฐกลจสรรางสรรคฑจากภภมลปปญญาและวพฒนธรรมทรองถลชน

   เทคโนโลยมการออกแบบผลพตภอณฑณ

ชชชอผลลตภพณฑฑ/บรลการ : สครอบนมสด

รายละเอชยด : พอฒนาผลพตภอณฑณเกษตรในทรองถพพนทมพมคจณสมบอตพในการดมแลบนารจงผพวพรรณ  

ใหรผพวชจคมชดพน

01 : รายละเอชยดผลลตภพนฑฑ/บรลการ

อาจารยฑบพญฑลต

5 คน 4 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดรตมอเดชอน (บาท)

03 : วพตถมประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสลนครา/บรลการ

06 : ผลลตภพณฑฑบรลการของทมานสรรางคมณคมาใหรกพบชมมชนไดรอยมางไร

05 : แผนธมรกลจ

08 : ชมองทางการขาย และความพรรอมออกสภมตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลอยเทคโนโลยมราชมงคลรอตนโกสพนทรณ

ต.ทคาราบ อ.เมดองราชบจรม จ.ราชบจรม

04 : องคฑความรภร/เทคโนโลยช/นวพตกรรม

รมปกคอน รมปหลองรภปสลนครา/บรลการ

ออฟไลนฑ : กอลปพฤกษณshop

ออนไลนฑ : U2T มหาวพทยาลอยสมคตนาบล ตนาบลทคาราบ

ความพรรอมออกสภมตลาด : พรรอมขายภายในเวลา 3 เดดอนขขขนไป

ทมพมาของวอตถจดพบผลพตภอณฑณ : รอบซดขอเนดขอสอบปะรด นนขานมโค จมมกขราว ซขพงเปปนผลผลพตจากเกษตร
ในทรองถพพนเพดพอสรรางรายไดรใหรชาวบราน
สพนครา : ผลพตภอณฑณสครอบนมสด
ขายใหรใคร : ธจรกพจความงาม / นอกทคองเทมพยว / สปา
ชคองทางการจนาหนคาย :
1. หนรารราน - รรานสพนคราชจมชน/ของฝาก
2.จนาหนคายผคานแพลตฟอรณมออนไลนณ เชคน เฟสบจ๊ค ไลนณ เปปนตรน
แผนการพอฒนาผลพตภอณฑณ : สครอบนมสด
จจดแขจง : 
1.วอตถจดพบทมพใชรมมคจณภาพเนดพองจากเปปนผลพตภอณฑณทมพไดรโดยตรงจากเกษตรกร
2.เนรนการใชรผลผลพตทมพคจณภาพพรมเมมพยม ซขพงมมราคาไมคแพงเมดพอเทมยบกอบสมจนไพรนนาเขราใหรมมตรน
ทจนวอตถจดพบตนพา สามารถตอขงราคาเพดพอแขคงขอนไดร
3.มมการออกแบบบรรจจภอณฑณทมพสวยงาม นคาใชร ความทอนสมอย
วพธมการสรรางรายไดร : ซดขอวอตถจดพบ นนามาผลพต และจอดจนาหนคายทอขงปลมกและสคง

คพดครนกระบวนการทนางานทมพงคายขขขน

ใชรผลผลพตทางการเกษตรใหรเกพดประโยชนณสมงสจด

นนาเทคโนโลยมมาปรอบใชรใหรเกพดประโยชนณ

เพพพมมมลคคาผลผลพต/ผลพตภอณฑณ/บรพการ

สรรางความรมรใหรชจมชน

จจานวนรายไดร : 10,000
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PS65010294 : โครงการสมงเสรลมศพกยภาพผลลตภพณฑฑชมมชนของตจาบลหลมมดลน

Snapshot C01-C06รายงานสรมปโครงการ

พอฒนาสมตรผลพตภอณฑณ

พอฒนาบรรจจภอณฑณ

เพพพมยอดขาย

การพอฒนาสพนคราและบรพการใหรมมมมลคคาสมง

การพอฒนาบรรจจภอณฑณ

การพอฒนาบรรจจภอณฑณ

การยกระดอบมาตรฐานสพนคราและบรพการ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพอฒนา : 2-3 เดดอน

อาหารปลอดภพย

   การแปรรมปอาหาร

ชชชอผลลตภพณฑฑ/บรลการ : นนขาพรพกกากหมมเจ๊แดง

รายละเอชยด : นนขาพรพกกากหมมทมพมมรสชาตพเฉพาะตอว เพพพมรสชาตพใหรกอบอาหารใหรอรคอยขขขน ใชร

วอตถจดพบทมพสะอาดสดใหมค ไมคหดนงคาย ไมคใสคสารกอนบมด

01 : รายละเอชยดผลลตภพนฑฑ/บรลการ

อาจารยฑบพญฑลต

6 คน 5 คน 3 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดรตมอเดชอน (บาท)

03 : วพตถมประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสลนครา/บรลการ

06 : ผลลตภพณฑฑบรลการของทมานสรรางคมณคมาใหรกพบชมมชนไดรอยมางไร

05 : แผนธมรกลจ

08 : ชมองทางการขาย และความพรรอมออกสภมตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลอยเทคโนโลยมราชมงคลรอตนโกสพนทรณ

ต.หลจมดพน อ.เมดองราชบจรม จ.ราชบจรม

04 : องคฑความรภร/เทคโนโลยช/นวพตกรรม

รมปกคอน รมปหลองรภปสลนครา/บรลการ

ออฟไลนฑ : รรานคราเจรแดงธงฟปาประชารอฐ

ออนไลนฑ : นนขาพรพกเผา เจ๊แดงสมตรเดจด

ความพรรอมออกสภมตลาด : พรรอมขาย หรดอขายแลรว

มมการตพดตามสอบถามลมกคราทมพเคยซดขอสพนคราไปรอบประทานและการรมวพวจากลมกครารายเกคาและ
รายใหมค  หมมปลอดสาร พดชปลมกธรรมชาตพไมคมมการฉมดยา ไมคใสคสารกอนเสมยการคอดสรรวอตถจดพบ
และกระบวนการทนาทมพสะอาดไดรคจณภาพ รวมไปถขงการใสคบรรจจภอณฑณขายใหรกอบลมกครา

สรรางงานสรรางอาชมพ

สรรางนวอตกรรมใหมคใหรกอบผลผลพต/ผลพตภอณฑณ/บรพการ

จจานวนรายไดร : 6,000
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PS65010332 : โครงการสมงเสรลมศพกยภาพผลลตภพณฑฑชมมชนของตจาบลหลมมดลน

Snapshot C01-C06รายงานสรมปโครงการ

โปรโมทสพนคราใหรเปปนทมพนคาสนใจ

สรรางเรดพองราวใหรกอบสพนคราเพดพอเพพพมราคาการขาย

ลงขายในชคองทางออนไลนณตคางๆ

การสคงเสรพมการขายและการตลาด

การพอฒนาสพนคราและบรพการใหรมมมมลคคาสมง

การยกระดอบมาตรฐานสพนคราและบรพการ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพอฒนา : นรอยกวคา 1 เดดอน

เศรษฐกลจสรรางสรรคฑจากภภมลปปญญาและวพฒนธรรมทรองถลชน

   เทคโนโลยมการออกแบบผลพตภอณฑณ

ชชชอผลลตภพณฑฑ/บรลการ : รรอยรอกถอกละมจน

รายละเอชยด : กระเปปาถอกของตนาบลหลจมดพน เรพพมตรนจากคจณสรม มมความชอบสควนตอวจขงเรพพมทนา

ขายอยมคในชจมชนหลจมดพน ซขพงมมคนในตนาบลสนใจเปปนจนานวนมาก เนดพองจากกระเปปามมความโดด

เดคน และไมคซนขาใคร

01 : รายละเอชยดผลลตภพนฑฑ/บรลการ

อาจารยฑบพญฑลต

6 คน 5 คน 3 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดรตมอเดชอน (บาท)

03 : วพตถมประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสลนครา/บรลการ

06 : ผลลตภพณฑฑบรลการของทมานสรรางคมณคมาใหรกพบชมมชนไดรอยมางไร

05 : แผนธมรกลจ

08 : ชมองทางการขาย และความพรรอมออกสภมตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลอยเทคโนโลยมราชมงคลรอตนโกสพนทรณ

ต.หลจมดพน อ.เมดองราชบจรม จ.ราชบจรม

04 : องคฑความรภร/เทคโนโลยช/นวพตกรรม

รมปกคอน รมปหลองรภปสลนครา/บรลการ

ออฟไลนฑ : รรอยรอกถอกละมจน

ออนไลนฑ : รรอยรอกถอกละมจน

ความพรรอมออกสภมตลาด : พรรอมขาย หรดอขายแลรว

กลจคมลมกคราเปปนกลจคมทมพอาศอยอยมคในตนาบลหลจมดพนและตนาบลใกลรเคมยงโดยมมอายจตอขงแตค5–15ปปขขขนไป 
มมการตพดตามสอบถามลมกคราทมพเคยซดขอสพนคราไปและการรมวพวจากลมกครารายเกคาและรายใหมค จอด
จนาหนคายผคานชคองทางหนรารรานในตนาบลหลจมดพน เปปนสพนคราทมพไดรรอบความนพยมของตนาบล

สรรางงานสรรางอาชมพ

จจานวนรายไดร : 8,000
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PS65010094 : วมรนมะพรราว

Snapshot C01-C06รายงานสรมปโครงการ

นวอตกรรมพพมพณวจรนมะพรราวแฟนซม

เทคโนโลยมเครดพองปอกมะพรราวนนขาหอม

นวอตกรรมการแยกเนดขอมะพรราวและนนขามะพรราว

การสคงเสรพมการขายและการตลาด

การพอฒนาบรรจจภอณฑณ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพอฒนา : 2-3 เดดอน

อาหารปลอดภพย

   การออกแบบและพอฒนาผลพตภอณฑณ

ชชชอผลลตภพณฑฑ/บรลการ : วจรนมะพรราว

รายละเอชยด : วจรนมะพรราวนนขาหอมมมสควนผสมของเนดขอและนนขาของมะพรราวนนขาหอม

01 : รายละเอชยดผลลตภพนฑฑ/บรลการ

อาจารยฑบพญฑลต

5 คน 5 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดรตมอเดชอน (บาท)

03 : วพตถมประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสลนครา/บรลการ

06 : ผลลตภพณฑฑบรลการของทมานสรรางคมณคมาใหรกพบชมมชนไดรอยมางไร

05 : แผนธมรกลจ

08 : ชมองทางการขาย และความพรรอมออกสภมตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลอยเทคโนโลยมราชมงคลรอตนโกสพนทรณ

ต.เกาะศาลพระ อ.วอดเพลง จ.ราชบจรม

04 : องคฑความรภร/เทคโนโลยช/นวพตกรรม

รมปกคอน รมปหลองรภปสลนครา/บรลการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรรอมออกสภมตลาด : พรรอมขาย หรดอขายแลรว

เนดพองจากในตนาบลเกาะศาลพระมมการปลมกนนขามะพรราวนนขาหอมเปปนจนานวนมาก ทางทมมจขงไดรชควย
กอนคพดแปรรมปเปปนผลพตภอณฑณ วจรนมะพรราว เพดพอตคอยอดใหรคนในชจมชน เพราะวจรนมะพรราวทนาจากนนขา
มะพรราวนนขาหอม ไดรความอรคอยสดชดพนและยองไดรประโยชนณอมกดรวย ซขขงตอววจรนมะพรราวจะใชรนนขา
มะพรราวและเนดขอมะพรราวภายในตนาบลเกาะศาลพระ ซขพงเปปนการสคงเสรพมอาชมพกอบเกษตรกรผมร
ปลมกมะพรราว และดรานการตลาดจากมมการโปรโมททาง social network และวางขายตามรราน
ชจมชน หรดอรราน otop เปปนตรน

เพพพมมมลคคาผลผลพต/ผลพตภอณฑณ/บรพการ

สรรางงานสรรางอาชมพ

สรรางรายไดรใหรชจมชน

จจานวนรายไดร : 20,000
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PS65032325 : กระยาสารท

Snapshot C01-C06รายงานสรมปโครงการ

เทคโนโลยมบรรจจภอณฑณสจญญากาศ

เทคโนโลยมทมพกวนกระยาสารท

นวอตกรรมบรรจจภอณฑณสมอยใหมค

การสคงเสรพมการขายและการตลาด

การพอฒนาสพนคราและบรพการใหรมมมมลคคาสมง

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพอฒนา : 2-3 เดดอน

อาหารปลอดภพย

   การออกแบบและพอฒนาผลพตภอณฑณ

ชชชอผลลตภพณฑฑ/บรลการ : กระยาสารท

รายละเอชยด : กระยาสารท เปปนขนมโบราณมมความพพเศษเปปนขนมสนาหรอบงานบจญประเพณม

ของไทย มมสควนผสมของนนขาตาลทมพทนาจากมะพรราวทนาใหรรถชาตพอรคอยหอมหวาน สควนผสมของ

ขราวเมคาทมพพองกรอบอรคอย ขราวตอกดอกโต ถอพวลพสงและงาคอพวสจกหอมกรจคน

01 : รายละเอชยดผลลตภพนฑฑ/บรลการ

อาจารยฑบพญฑลต

5 คน 5 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดรตมอเดชอน (บาท)

03 : วพตถมประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสลนครา/บรลการ

06 : ผลลตภพณฑฑบรลการของทมานสรรางคมณคมาใหรกพบชมมชนไดรอยมางไร

05 : แผนธมรกลจ

08 : ชมองทางการขาย และความพรรอมออกสภมตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลอยเทคโนโลยมราชมงคลรอตนโกสพนทรณ

ต.เกาะศาลพระ อ.วอดเพลง จ.ราชบจรม

04 : องคฑความรภร/เทคโนโลยช/นวพตกรรม

รมปกคอน รมปหลองรภปสลนครา/บรลการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรรอมออกสภมตลาด : พรรอมขาย หรดอขายแลรว

-กระยาสารทแมคเบพขมเปปนธจรกพจครอบครอวทมพทนารายไดรและทนาอาชมพใหรกอบครอบครอวและคนในทรอง
ถพพนในระดอบหนขพง ทางเราจขงไดรคพดครนการตคอยอดธจรกพจครอบครอวใหรเปปนธจรกพจขนาดกลาง และ
ทนาใหรกระยาสารทแมคเบพขม เปปนทมพยอมรอบในทรองตลาด โดยกระยาสารทแมคเบพขมมมจจดเดคนคดอ ขราว
พองจะกรอบ ถอพวคอพวและงาคอพวจะมมรสชาตพหอมกรจคนมมเอกลอกษณณเฉพาะตอว และหอมกลพพนกะทพจาก
มะพรราวนนขาหอมในสวนตนาบลเกาะศาลพระ ทมพเปปนวอตถจดพบประจนาทรองถพพน สรรางรายไดรใหรคนใน
ชจมชนอยคางมาก จขงทนาใหรกระยาสารทแมคเบพขมเปปนทมพยอมรอบในทรองถพพนและระแวกใกลรเคมยง ใน
จองหวอดราชบจรม ทางเราจขงอยากจะพอฒนาใหรกระยาสารทแมคเบพขมใหรมมแพจคเกจจทมพเหมาะสมกอบ
สพนคราและสะดวกตคอผมรบรพโภค เปปนจจดเดคนของสพนครา  ซขพงมมความโดดเดคนและแตกตคางจากทรอง
ตลาดทอพวไป เปปนทมพดขงดมดของลมกครา กนาหนดกลจคมเปปาหมายใหรชอดเจน โดยจะเนรนทอขงกลจคมลมกคราวอย
รจคน กลจคมลมกคราวอยทนางาน และกลจคมลมกคราทอพวๆไป ดรวยรสชาตพทมพอรคอยไมคซนขาใครและมมเอกลอกษณณทมพ
โดดเดคน

ใชรผลผลพตทางการเกษตรใหรเกพดประโยชนณสมงสจด

สรรางรายไดรใหรชจมชน

จจานวนรายไดร : 60,000
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PS65009109 : การพพฒนาและยกระดพบนจราพรลกสมมนไพรมพงสวลรพตล

Snapshot C01-C06รายงานสรมปโครงการ

เทคโนโลยมดรานการบรรจจภอณฑณ

ความรมรดรานการตลาดออนไลนณ เชคน Facebook Shopee Lazada

-

การสคงเสรพมการขายและการตลาด

การสคงเสรพมการขายและการตลาด

การพอฒนาสพนคราและบรพการใหรมมมมลคคาสมง

การพอฒนาสพนคราและบรพการใหรมมมมลคคาสมง

การพอฒนาบรรจจภอณฑณ

การพอฒนาบรรจจภอณฑณ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพอฒนา : 2-3 เดดอน

อาหารปลอดภพย

   การออกแบบและพอฒนาผลพตภอณฑณ

ชชชอผลลตภพณฑฑ/บรลการ : นนขาพรพกชะครามมองสวพรอตพ

รายละเอชยด : นนขาพรพกชะครามมองสวพรอต ผลพตภอณฑณนนขาพรพกไดรมมการคอดสรรสมจนไพรทมพมม

ประโยชนณและใชรใบชะครามซขพงเปปนพดชทมพโดดเดคนของชจมชนชาวนางตะเคมยนมาเปปนสควนผสม

หลอก ซขพงใบชะครามมมสรรพคจณ ชควยขอบปปสสาวะ รอกษาโรคโกโนเรมย และรอกษาโรคคอพอก 

เปปนตรน

01 : รายละเอชยดผลลตภพนฑฑ/บรลการ

อาจารยฑบพญฑลต

5 คน 5 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดรตมอเดชอน (บาท)

03 : วพตถมประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสลนครา/บรลการ

06 : ผลลตภพณฑฑบรลการของทมานสรรางคมณคมาใหรกพบชมมชนไดรอยมางไร

05 : แผนธมรกลจ

08 : ชมองทางการขาย และความพรรอมออกสภมตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลอยเทคโนโลยมราชมงคลรอตนโกสพนทรณ

ต.นางตะเคมยน อ.เมดองสมจทรสงคราม จ.สมจทรสงคราม

04 : องคฑความรภร/เทคโนโลยช/นวพตกรรม

รมปกคอน รมปหลองรภปสลนครา/บรลการ

ออฟไลนฑ : ชายตาลมอง

ออนไลนฑ : ชายตาลมอง

ความพรรอมออกสภมตลาด : พรรอมขายภายในเวลา 3 เดดอนขขขนไป

นนขาพรพกชะครามมองสวพรอตพเปปนนนขาพรพกมองสวพรอตพมมกลจคมลมกคราเปปนกลจคมคนรอกสจขภาพ,กลจคมคนกพน
มองสวพรอตพ เปปนตรน โดดเดคนดรวยกลพพนใบชะคราม และเปปนวอตถจดพบทมพขขขนชดพอของสมจทรสงคราม มม
การคพดบรรจจภอณฑณใหมค ใหรมมความนคาสนใจและนคาเลดอกซดขอมากขขขน

ใชรผลผลพตทางการเกษตรใหรเกพดประโยชนณสมงสจด

เพพพมมมลคคาผลผลพต/ผลพตภอณฑณ/บรพการ

สรรางความรมรใหรชจมชน

สรรางงานสรรางอาชมพ

สรรางรายไดรใหรชจมชน

จจานวนรายไดร : 3,000
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PS65010475 : การพพฒนาและยกระดพบนจราตาลดอกมะพรราว

Snapshot C01-C06รายงานสรมปโครงการ

เทคโนโลยอบรรจจภอณฑณนนขาตาล

องคณความรมรตลาดออนไลนณ เชคน Facebook Shopee Lazada

-

การสคงเสรพมการขายและการตลาด

การสคงเสรพมการขายและการตลาด

การพอฒนาสพนคราและบรพการใหรมมมมลคคาสมง

การพอฒนาสพนคราและบรพการใหรมมมมลคคาสมง

การพอฒนาบรรจจภอณฑณ

การพอฒนาบรรจจภอณฑณ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพอฒนา : 2-3 เดดอน

อาหารปลอดภพย

   การออกแบบและพอฒนาผลพตภอณฑณ

ชชชอผลลตภพณฑฑ/บรลการ : นนขาตาลดอกมะพรราว

รายละเอชยด : ผลพตภอณฑณไดรแกคนนขาตาลมะพรราวจากสวนของเกษตรกร ปลมกและเคมพยวนนขาตาล

เองทจกขอขนตอนปราศจากสารเคมมและนนาไปตคอยอดปรจงรสชาตพใหรกอบนนขาพรพกชะคราม

มองสวพรอตพ อาหารทางเลดอกใหมคเพดพอสจขภาพคอดสรรวอตถจดพบสมจนไพรและชะครามทมพเปปนพดช

โดดเดคนของตนาบลนางตะเคมยน จ.สมจทรสงคราม

01 : รายละเอชยดผลลตภพนฑฑ/บรลการ

อาจารยฑบพญฑลต

5 คน 5 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดรตมอเดชอน (บาท)

03 : วพตถมประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสลนครา/บรลการ

06 : ผลลตภพณฑฑบรลการของทมานสรรางคมณคมาใหรกพบชมมชนไดรอยมางไร

05 : แผนธมรกลจ

08 : ชมองทางการขาย และความพรรอมออกสภมตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลอยเทคโนโลยมราชมงคลรอตนโกสพนทรณ

ต.นางตะเคมยน อ.เมดองสมจทรสงคราม จ.สมจทรสงคราม

04 : องคฑความรภร/เทคโนโลยช/นวพตกรรม

รมปกคอน รมปหลองรภปสลนครา/บรลการ

ออฟไลนฑ : ชายตาลมอง

ออนไลนฑ : ชายตาลมอง

ความพรรอมออกสภมตลาด : พรรอมขายภายในเวลา 3 เดดอนขขขนไป

ผลพตภอณฑณ“นนขาตาลดอกมะพรราว”
ทมพมาของวอตถจดพบ
ทนาจากนนขาตาลสดทมพไดรจากสวนมะพรราวของเกษตรกรในต.นางตะเคมยน
กลจคมลมกคราขายใหรใคร?
กลจคมคนรอกสจขภาพ
บจคคลทอพวไป
ธจรกพจอาหาร
ชคองทางการจอดจนาหนคาย
Ofineวางจนาหนคายหนรารรานครา
OnlineไดรแกคFacebook,Line,Shopee,Lazada
แผนการพอฒนาผลพตภอณฑณ
ปรอบเปลมพยนบรรจจภอณฑณเพดพอรอกษาคจณภาพของนนขาตาลไดรดมยพพงขขขน
ปรอบปรจงโลโกรและฉลากสพนคราของบรรจจภอณฑณใหรมมความสวยงาม
จจดแขจง/ขรอไดรเปรมยบ
มมตรนทจนการผลพตทมพตนพา
หาวอตถจดพบไดรงคายราคาถมก
วอตถจดพบมมคจณภาพดมวอตถจดพบสดใหมค
KeyPartnersบจคคลทมพใหรความชควยเหลดอในการผลพต

ใชรผลผลพตทางการเกษตรใหรเกพดประโยชนณสมงสจด

เพพพมมมลคคาผลผลพต/ผลพตภอณฑณ/บรพการ

สรรางความรมรใหรชจมชน

สรรางงานสรรางอาชมพ

สรรางรายไดรใหรชจมชน

จจานวนรายไดร : 5,000
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PS65011981 : มะพรราวเผา สเตอรลไลซฑ

Snapshot C01-C06รายงานสรมปโครงการ

เพพพมมมลคคาใหรกอบสพนคราโดยใชรเครดพองอบระบบไมโครเวฟผสมระบบลมรรอนเขรามาชควยในการ

ผลพต

ใชรเครดพองปอกมะพรราวเพดพอทจคนเวลา ทจคนแรงในการผลพต และเพดพอใหรไดรมะพรราวในรมปทรงทมพตรอง

การ

การพอฒนาสพนคราและบรพการใหรมมมมลคคาสมง

การพอฒนาสพนคราและบรพการใหรมมมมลคคาสมง

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพอฒนา : นรอยกวคา 1 เดดอน

อาหารปลอดภพย

   การออกแบบและพอฒนาผลพตภอณฑณ

ชชชอผลลตภพณฑฑ/บรลการ : มะพรราวเผา สเตอรพไลซณ

รายละเอชยด : มะพรราวเผา สเตอรพไลซณ คดอการปรอบรสชาตพของมะพรราวนนขาหอม ทนาใหรนนขา

มะพรราวทจกลมกมมความหอม หวาน ใกลรเคมยงกอน ลดความฝาด ซคา ของนนขามะพรราว และในสควน

ของเนดขอมะพรราวยองคงคจณคคาความสดอยมคเชคนเดพม โดยใชรเทคโนโลยมในการเผามะพรราวทมพ

ประหยอดพลองงาน ไมคกคอมลภาวะ

01 : รายละเอชยดผลลตภพนฑฑ/บรลการ

อาจารยฑบพญฑลต

4 คน 4 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดรตมอเดชอน (บาท)

03 : วพตถมประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสลนครา/บรลการ

06 : ผลลตภพณฑฑบรลการของทมานสรรางคมณคมาใหรกพบชมมชนไดรอยมางไร

05 : แผนธมรกลจ

08 : ชมองทางการขาย และความพรรอมออกสภมตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลอยเทคโนโลยมราชมงคลรอตนโกสพนทรณ

ต.บรานปรก อ.เมดองสมจทรสงคราม จ.สมจทรสงคราม

04 : องคฑความรภร/เทคโนโลยช/นวพตกรรม

รมปกคอน รมปหลองรภปสลนครา/บรลการ

ออฟไลนฑ : ไมคมม

ออนไลนฑ : U2T ตนาบลบรานปรก

ความพรรอมออกสภมตลาด : พรรอมขาย หรดอขายแลรว

ธจรกพจของเรามมเปปาหมายทางการตลาดทมพชอดเจน แบคงเปปาหมายเปปน 3 ระยะ โดยเรพพมจากระยะ
แรกคดอสรรางฐานลมกครา ระยะกลาง เปปนการขยายชคองทางการจอดจนาหนคาย และระยะยาว จะทนา
เปปนธจรกพจอจตสาหกรรมวพสาหกพจชจมชนขนาดยคอม(SMEs) ทนาการผลพตและจอดจนาหนคายผคานตอว
แทนจนาหนคาย 100%

คพดครนกระบวนการทนางานทมพงคายขขขน

ใชรผลผลพตทางการเกษตรใหรเกพดประโยชนณสมงสจด

นนาเทคโนโลยมมาปรอบใชรใหรเกพดประโยชนณ

เพพพมมมลคคาผลผลพต/ผลพตภอณฑณ/บรพการ

ลดเวลาในการสรรางผลผลพตเพดพอจอดจนาหนคายสพนครา / บรพการ

จจานวนรายไดร : 262,500
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PS65012088 : มะพรราวเกลลดขาวอบแหรง

Snapshot C01-C06รายงานสรมปโครงการ

ศขกษาและพอฒนารมปแบบของบรรจจภอณฑณใหรดมมมความเปปนสากล ถนอมตอวสพนคราไดร และเปปนทมพ

สนใจของผมรบรพโภค

เพพพมมมลคคาใหรกอบสพนคราโดยใชรเครดพองอบระบบไมโครเวฟผสมระบบลมรรอนเขรามาชควยในการ

ผลพต

การพอฒนาบรรจจภอณฑณ

การพอฒนาบรรจจภอณฑณ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพอฒนา : นรอยกวคา 1 เดดอน

อาหารปลอดภพย

   การออกแบบและพอฒนาผลพตภอณฑณ

ชชชอผลลตภพณฑฑ/บรลการ : มะพรราวเกลจดขาวอบแหรง

รายละเอชยด : มะพรราวเกลจดขาวอบแหรง เปปนการแปรรมปมะพรราวขาวใหรเปปนเกลจดขนาดเลจก 

มมเปอรณเซจนตณไขมอนทมพสมงมากกวคา 60% และมมกลพพนหอม โดยเทคโนโลยมการอบแหรงดรวยระบบ

คลดพนไมโครเวฟผสมระบบลมรรอน แลรวนนาใสคในบรรจจภอณฑณทมพปปดสนพทมมลอกษณะเปปนถจงซพปลจอค

01 : รายละเอชยดผลลตภพนฑฑ/บรลการ

อาจารยฑบพญฑลต

4 คน 4 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดรตมอเดชอน (บาท)

03 : วพตถมประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสลนครา/บรลการ

06 : ผลลตภพณฑฑบรลการของทมานสรรางคมณคมาใหรกพบชมมชนไดรอยมางไร

05 : แผนธมรกลจ

08 : ชมองทางการขาย และความพรรอมออกสภมตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลอยเทคโนโลยมราชมงคลรอตนโกสพนทรณ

ต.บรานปรก อ.เมดองสมจทรสงคราม จ.สมจทรสงคราม

04 : องคฑความรภร/เทคโนโลยช/นวพตกรรม

รมปกคอน รมปหลองรภปสลนครา/บรลการ

ออฟไลนฑ : ไมคมม

ออนไลนฑ : U2T ตนาบลบรานปรก

ความพรรอมออกสภมตลาด : พรรอมขายภายในเวลา 1 เดดอน

ธจรกพจของเรามมการแบคงเปปาหมายเปปน 3 ระยะ มมการวพเคราะหณสถานการณณของธจรกพจ(SWOT) มม
วพสอยทอศนณ และพอนธกพจทมพชอดเจน มมการทนากลยจทธณทางการตลาด(4P)  มมแผนการบรพหารการเงพน
หากกพจการขาดสภาพคลคองหรดอการขยายกพจการ และวางแผนอนาคตในเรดพองตคางๆทมพเกมพยวกอบ
ธจรกพจ

ใชรผลผลพตทางการเกษตรใหรเกพดประโยชนณสมงสจด

นนาเทคโนโลยมมาปรอบใชรใหรเกพดประโยชนณ

เพพพมมมลคคาผลผลพต/ผลพตภอณฑณ/บรพการ

สรรางนวอตกรรมใหมคใหรกอบผลผลพต/ผลพตภอณฑณ/บรพการ

จจานวนรายไดร : 150,000
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PS65014903 : พรลกแกงปปาตมาย

Snapshot C01-C06รายงานสรมปโครงการ

ตรองการมมเครดพองปอกกระเทมยม

ชคองทางการจอดจนาหนคายทางออนไลนณทมพเพพพมขขขน

เครดพองบดพรพกแกง

การสคงเสรพมการขายและการตลาด

การพอฒนาบรรจจภอณฑณ

การยกระดอบมาตรฐานสพนคราและบรพการ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพอฒนา : 2-3 เดดอน

อาหารปลอดภพย

   การแปรรมปอาหาร

ชชชอผลลตภพณฑฑ/บรลการ : พรพกแกงปปาตคาย

รายละเอชยด : พรพกแกงปปาตคายจะขาย 2 ขนาดดรวยกอน กจคดอ ½ กพโลกรอม ราคา 65 บาท และ 1 

กพโลกรอม ราคา 130 บาท โดยบรรจจภอณฑณเปปนถจงพลาสตพกใสธรรมดา ในแตคการผลพตตคอครอขง

จะไดรพรพกแกงอยมคทมพ 5 กพโลกรอม

01 : รายละเอชยดผลลตภพนฑฑ/บรลการ

อาจารยฑบพญฑลต

4 คน 4 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดรตมอเดชอน (บาท)

03 : วพตถมประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสลนครา/บรลการ

06 : ผลลตภพณฑฑบรลการของทมานสรรางคมณคมาใหรกพบชมมชนไดรอยมางไร

05 : แผนธมรกลจ

08 : ชมองทางการขาย และความพรรอมออกสภมตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลอยเทคโนโลยมราชมงคลรอตนโกสพนทรณ

ต.หรวยขมพขน อ.ดคานชราง จ.สจพรรณบจรม

04 : องคฑความรภร/เทคโนโลยช/นวพตกรรม

รมปกคอน รมปหลองรภปสลนครา/บรลการ

ออฟไลนฑ : พรพกแกงปปาตคาย

ออนไลนฑ : พรพกแกงปปาตคาย

ความพรรอมออกสภมตลาด : พรรอมขาย หรดอขายแลรว

1.ความเปปนมาและโอกาส
พรพกแกงหรดอเครดพองแกง ถดอเปปนสควนประกอบสนาคอญทมพชาวไทยทจกหลองคาเรดอนตรองมมตพดบราน ใน
การประกอบอาหารไทยสควนใหญคแลรวตรองใชรพรพกแกงเปปนสควนผสมหลอก โดยพรพกแกงกจจะมม
ประเภทแตกตคางกอนออกไป เชคน พรพกแกงสรม พรพกแกงเผจด และพรพกแกงคอพว เปปนตรน
พรพกแกงปปาตคาย เกพดจากการทมพกรมพอฒนาชจมชนไดรเขรามาสอนกระบวนการสรรางเสรพมอาชมพ 
นอพนกจคดอ การทนาพรพกแกงใหรแกคกลจคมแมคบรานในหมมคบรานปปาขม ตคอมา คจณชจตพวรรณ จขงไดรนนามา
ประกอบอาชมพการขายพรพกแกงโดยในระยะแรกเรพพมไดรทดลองขายเพมยงแคค 2 กพโลกรอม ปรากฏ
วคาชาวบรานใหรความสนใจอยคางมาก 
2. เปปาหมายระยะสอขนและระยะยาว
เพดพอใหรพรพกแกงปปาตคายเปปนทมพรมรจอกในมากยพพงขขขนนอกจากตลาดภายในชจมชนภายใน 3 เดดอน 
พอฒนาบรรจจภอณฑณ (Packaging) ใหรมมความนคาเชดพอถดอ สามารถจอดสคงทางไกลไดร และยดดอายจ
การเกจบรอกษาไดรนานมากยพพงขขขน จนสามารถเปปนสพนคราทมพทจกครอวเรดอนในประเทศไทยมมพรพกแกง
ปปาตคายไวรเปปนวอตถจดพบในการประกอบอาหาร
3. Business Analysis 
โอกาส 
1. พรพกแกงเปปนสควนผสมหลอกในการประกอบอาหารไทย
2. ชคองทางการจอดจนาหนคายออนไลนณทมพมาอนานวยความสะดวกในการขายเพพพมขขขน
อจปสรรค

เพพพมมมลคคาผลผลพต/ผลพตภอณฑณ/บรพการ

สรรางรายไดรใหรชจมชน

จจานวนรายไดร : 4,500
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PS65014936 : แหนมแมมปานวาด

Snapshot C01-C06รายงานสรมปโครงการ

1. พอฒนา Packaging Design คจณภาพและมาตรฐานในการบรรจจผลพตภอณฑณ(เครดพองซมนสมญ

ญากาศ)

2. เครดพองผสมอาหาร

3. กลจคมลมกคราทอขงในพดขนทมพ และใกลรเคมยง ตลอดจนบนแพลทฟอรณมออนไลนณ(เพจ Facebook)

การสคงเสรพมการขายและการตลาด

การพอฒนาสพนคราและบรพการใหรมมมมลคคาสมง

การพอฒนาบรรจจภอณฑณ

การขนสคงและกระจายสพนครา

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพอฒนา : 2-3 เดดอน

อาหารปลอดภพย

   การออกแบบและพอฒนาผลพตภอณฑณ

ชชชอผลลตภพณฑฑ/บรลการ : แมคปานวาด (แหนมหมม)

รายละเอชยด : แหนมหมมแมคปานวาดจะขาย 1 ขนาดดรวยกอน คดอ 150 กรอม ราคา 25 บาท

01 : รายละเอชยดผลลตภพนฑฑ/บรลการ

อาจารยฑบพญฑลต

4 คน 4 คน 4 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดรตมอเดชอน (บาท)

03 : วพตถมประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสลนครา/บรลการ

06 : ผลลตภพณฑฑบรลการของทมานสรรางคมณคมาใหรกพบชมมชนไดรอยมางไร

05 : แผนธมรกลจ

08 : ชมองทางการขาย และความพรรอมออกสภมตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลอยเทคโนโลยมราชมงคลรอตนโกสพนทรณ

ต.หรวยขมพขน อ.ดคานชราง จ.สจพรรณบจรม

04 : องคฑความรภร/เทคโนโลยช/นวพตกรรม

รมปกคอน รมปหลองรภปสลนครา/บรลการ

ออฟไลนฑ : รรานแมคปานวาด

ออนไลนฑ :  ๊U2T หรวยขมพขน

ความพรรอมออกสภมตลาด : พรรอมขาย หรดอขายแลรว

เปปาหมายระยะสอขนและระยะยาว
เพดพอใหรแหนมแมคปานวาดเปปนทมพรมรจอกในมากยพพงขขขนนอกจากตลาดภายในชจมชนภายใน 3 เดดอน 
ตรองการพอฒนาบรรจจภอณฑณ (Packaging) ใหรมมความนคาเชดพอถดอมากยพพงขขขน สามารถจอดสคงทาง
ไกลไดร สามารถยดดอายจการเกจบรอกษาไดรนาน จนเปปนสพนคราทมพสามารถนนามาเปปนของฝากไดร
Marketing Plan (วางแผนการตลาด)
การวางกลยจทธณการตลาดของแหนมหมมแมคปานวาด จะใชรสควนผสมทางการตลาด หรดอ 
Marketing Mix อยคาง 4P 
1.Product โดยแหนมหมมแมคปานวาด ซขพงมมสควนผสมของ หนองหมม เนดขอหมมสอบ ขราวสวยสจก 
กระเทมยม เกลดอ ชมรส วอตถจดพบทมพใชรเปปนวอตถจดพบทมพสดใหมค สะอาด                       
2.Price แหนมหมมแมคปานวาดจะขาย 1 ขนาดดรวยกอน กจคดอ 150 กรอม ราคา 25 บาท  โดยบรรจจ
ภอณฑณเปปนใบตองธรรมชาตพปลอดสารเคมม
3.Promotion มมการประชาสอมพอนธณใหรลมกคราไดรทราบเกมพยวกอบสพนคราทางLineกลจคมชจมชนหมมคบราน
4.Place เลขทมพ 203 หมมคทมพ 5 ตนาบลหรวยขมพขน อ.ดคานชราง จ.สจพรรณบจรม 72180
Operation Plan (แผนการปฏพบอตพงาน)
การวางกนาหนดการในการสรรางธจรกพจ หรดอเรมยกอมกอยคางหนขพงวคาแผนการผลพตสพนคราหรดอ
บรพการครอบ เรพพมตอขงแตคเปปาหมายการผลพต กระบวนการผลพต แหลคงวอตถจดพบ และเงดพอนไขการซดขอ
วอตถจดพบ ซขพงแตคละธจรกพจมมสพนคราแตกตคางกอนจขงทนากระบวนแผนการปฏพบอตพงานนอขนตคางกอนดรวย 
แตคโดยทอพวไปแลรวจะมมขอขนตอน เชคน การผลพตไปสมคควบคจมคจณภาพ การควบคจมวอตถจดพบ การ

เพพพมมมลคคาผลผลพต/ผลพตภอณฑณ/บรพการ

สรรางงานสรรางอาชมพ

อนจรอกษณและตคอยอดภมมพปปญญาทรองถพพน

จจานวนรายไดร : 25,000
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PS65018065 : โครงการขพบเคลชชอนเศรษฐกลจและสพงคมฐานรากหลพงโควลดดรวยเศรษฐกลจBCG

Snapshot C01-C06รายงานสรมปโครงการ

นนาวอสดจธรรมชาตพมาใชรประโยชนณในการตกแตคงผลพตภอณฑณ

ถอกทอลวดลายในรมปแบบตคางๆ

ลงสมเพดพอเพพพมสมสอนใหรกอบตอวผลพตภอณฑณ

การสคงเสรพมการขายและการตลาด

การพอฒนาสพนคราและบรพการใหรมมมมลคคาสมง

การพอฒนาสพนคราและบรพการใหรมมมมลคคาสมง

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพอฒนา : 2-3 เดดอน

เศรษฐกลจหมมนเวชยนลดการใชรพลพงงานเนรนนจากลพบมาใชรใหมม

   Upcycle (การรมไซเคพลแบบทมพทนาใหรคจณคคาเพพพมขขขน)

ชชชอผลลตภพณฑฑ/บรลการ : ไมรกวาดทางมะพรราวนางบวช

รายละเอชยด : ไมรกวาดทางมะพรราว ใชรวอตถจดพบประเภททางมะพรราวซขพงเปปนวอตถจดพบทมพมมอยมคใน

ชจมชน นนามาผลพตเปปน "ไมรกวาดทางมะพรราว" ลอกษณะการผลพตจะดนาเนพนการผลพตใหรเปปน

สพนคราประเภทไมรกวาดในรมปแบบใหมคโดยการใชรเชดอกกลรวยถอกลวดลายใหรมมสมสอนสะดจดตา 

แปลกแตกตคางจากคมคแขคงขอน

01 : รายละเอชยดผลลตภพนฑฑ/บรลการ

อาจารยฑบพญฑลต

5 คน 5 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดรตมอเดชอน (บาท)

03 : วพตถมประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสลนครา/บรลการ

06 : ผลลตภพณฑฑบรลการของทมานสรรางคมณคมาใหรกพบชมมชนไดรอยมางไร

05 : แผนธมรกลจ

08 : ชมองทางการขาย และความพรรอมออกสภมตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลอยเทคโนโลยมราชมงคลรอตนโกสพนทรณ

ต.นางบวช อ.เดพมบางนางบวช จ.สจพรรณบจรม

04 : องคฑความรภร/เทคโนโลยช/นวพตกรรม

รมปกคอน รมปหลองรภปสลนครา/บรลการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรรอมออกสภมตลาด : พรรอมขาย หรดอขายแลรว

ไมรกวาดทางมะพรราว ใชรวอตถจดพบประเภททางมะพรราวซขพงเปปนวอตถจดพบทมพมมอยมคในชจมชน นนามาผลพต
เปปน ไมรกวาดทางมะพรราว แบคงออกเปปน 2 รมปแบบ ไดรแกค ไมรกวาดทางมะพรราวสนาหรอบกวาด
ซมเมนตณ และไมรกวาดทางมะพรราวสนาหรอบกวาดพดขนดพน ใชรชดพอยมพหรอหรดอตราสพนคราวคา “นางบวช” 
ลอกษณะการผลพตจะดนาเนพนการผลพตใหรเปปนสพนคราประเภทไมรกวาดในรมปแบบใหมคโดยการใชรเชดอก
กลรวยถอกลวดลายใหรมมสมสอนสะดจดตา แปลกแตกตคางจากคมคแขคงขอน โดยใชรทางมะพรราวเหลาทนา
เปปนไมรกวาดทางมะพรราว สควนทมพเหลดอหรดอทมพไมคไดรขนาดจากการเขราดรามไมรกวาดขรางตรนกจจะนนา
มาดอดแปลงเปปนไมรกวาดทางมะพรราวแบบมดอจอบแทน แลรวเพพพมมมลคคาโดยเนรนใหรมมรมปแบบใหมค
ดรวยการถอกทอดรวยเชดอกหลากสมเพดพอเปปนการสรรางสมสอนใหรกอบผลพตภอณฑณ เนรนในเรดพองของการใชร
แนวคพดทมพสรรางสรรคณ สรรางมมลคคาผลพตภอณฑณเพพพมความนคาสนใจกอบตอวผลพตภอณฑณเพดพอผลพตใหรเปปน
สพนครา มมการพคนสมตรงปลายกรานมะพรราว หรดออาจจะทาสมทมพดรามจอบดรามดรวย ตคอมาจะนนาเชดอก
กลรวยมาถอกเปปยหรดอถอกเชดอกใหรเปปนรมปแบบลวดลายอดพน ๆ นนามารรอยตพดกอบตรงหอวไมรกวาดทาง
มะพรราวใหรตรงกอบลวดทมพมอดไวรดรานนอกสจด เพดพอใหรมมความสวยงามนคาซดขอมากยพพงขขขน

เพพพมมมลคคาผลผลพต/ผลพตภอณฑณ/บรพการ

สรรางความรมรใหรชจมชน

สรรางงานสรรางอาชมพ

สรรางรายไดรใหรชจมชน

จจานวนรายไดร : 790
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PS65018114 : โครงการขพบเคลชชอนเศรษฐกลจและสพงคมฐานรากหลพงโควลดดรวยเศรษฐกลจBCG

Snapshot C01-C06รายงานสรมปโครงการ

ถอกทอลวดลายในรมปแบบตคาง ๆ

นนาวอสดจธรรมชาตพมาตกแตคงผลพตภอณฑณ

ลงสมเพดพอเพพพมสมสอนใหรกอบผลพตภอณฑณ

การสคงเสรพมการขายและการตลาด

การพอฒนาสพนคราและบรพการใหรมมมมลคคาสมง

การพอฒนาสพนคราและบรพการใหรมมมมลคคาสมง

การพอฒนาบรรจจภอณฑณ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพอฒนา : 2-3 เดดอน

เศรษฐกลจหมมนเวชยนลดการใชรพลพงงานเนรนนจากลพบมาใชรใหมม

   Upcycle (การรมไซเคพลแบบทมพทนาใหรคจณคคาเพพพมขขขน)

ชชชอผลลตภพณฑฑ/บรลการ : กระเชราสานจากทางมะพรราวนางบวช

รายละเอชยด : กระเชราสาน ผลพตจากวอตถจดพบประเภททางมะพรราว นนามาสานใหรเปปนกระเชรา

แลรวนนามาเพพพมมมลคคาโดยการถอกทอดรวยเชดอกหลากสมเพดพอเพพพมสมสอนใหรกอบผลพตภอณฑณ และเปปน

การเพพพมความนคาสนใจใหรกอบสพนครา

01 : รายละเอชยดผลลตภพนฑฑ/บรลการ

อาจารยฑบพญฑลต

5 คน 5 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดรตมอเดชอน (บาท)

03 : วพตถมประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสลนครา/บรลการ

06 : ผลลตภพณฑฑบรลการของทมานสรรางคมณคมาใหรกพบชมมชนไดรอยมางไร

05 : แผนธมรกลจ

08 : ชมองทางการขาย และความพรรอมออกสภมตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลอยเทคโนโลยมราชมงคลรอตนโกสพนทรณ

ต.นางบวช อ.เดพมบางนางบวช จ.สจพรรณบจรม

04 : องคฑความรภร/เทคโนโลยช/นวพตกรรม

รมปกคอน รมปหลองรภปสลนครา/บรลการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรรอมออกสภมตลาด : พรรอมขาย หรดอขายแลรว

กระเชราสาน ผลพตจากวอตถจดพบประเภททางมะพรราว นนามาสานใหรเปปนกระเชราแลรวนนามาเพพพมมมลคคา
โดยการถอกทอดรวยเชดอกกลรวยหลากสมเพดพอเพพพมสมสอนใหรกอบผลพตภอณฑณ และเปปนการเพพพมความนคา
สนใจใหรกอบสพนครา

เพพพมมมลคคาผลผลพต/ผลพตภอณฑณ/บรพการ

สรรางความรมรใหรชจมชน

สรรางงานสรรางอาชมพ

สรรางรายไดรใหรชจมชน

จจานวนรายไดร : 500
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PS65012636 : ปลามราแดดเดชยว ชมมชนบางปลามรา

Snapshot C01-C06รายงานสรมปโครงการ

การเพพพมมมลคคาของดมทรองถพพน

การพอฒนาผลพตภอณฑณ

การนนาของดมทรองถพพนมาใชรประโยชนณ

การพอฒนาสพนคราและบรพการใหรมมมมลคคาสมง

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพอฒนา : นรอยกวคา 1 เดดอน

อาหารปลอดภพย

   การแปรรมปอาหาร

ชชชอผลลตภพณฑฑ/บรลการ : ปลามราแดดเดมยว ชจมชนบางปลามรา

รายละเอชยด : ปลามราแดดเดมยว

01 : รายละเอชยดผลลตภพนฑฑ/บรลการ

อาจารยฑบพญฑลต

5 คน 5 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดรตมอเดชอน (บาท)

03 : วพตถมประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสลนครา/บรลการ

06 : ผลลตภพณฑฑบรลการของทมานสรรางคมณคมาใหรกพบชมมชนไดรอยมางไร

05 : แผนธมรกลจ

08 : ชมองทางการขาย และความพรรอมออกสภมตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลอยเทคโนโลยมราชมงคลรอตนโกสพนทรณ

ต.บางปลามรา อ.บางปลามรา จ.สจพรรณบจรม

04 : องคฑความรภร/เทคโนโลยช/นวพตกรรม

รมปกคอน รมปหลองรภปสลนครา/บรลการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรรอมออกสภมตลาด : พรรอมขาย หรดอขายแลรว

ปลามราแดดเดมยว ชจมชนบางปลามรา นนามาพอฒนาแพคเกจสพนคราใหรไดรมาตรฐานดขงดมดความ
สนใจใหรนอกทคองเทมพยวซดขอ กระตจรนยอดขายของตอวสพนครา เนรนแปลรมปใหรสามารถสคงสพนคราไปตาม
ตคางจองหวอดไดร

เพพพมมมลคคาผลผลพต/ผลพตภอณฑณ/บรพการ

จจานวนรายไดร : 10,000
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PS65012877 : สบภมสมมนไพร ชมมชนบางปลามรา

Snapshot C01-C06รายงานสรมปโครงการ

การนนาเอาวอตถจดพบของทรองถพพนมาใชรใหรเกพดประโยชนณ

การนนาเอาออตลอกษณณของทรองถพพนมาเสนอขาย

การนนาเอาวอตถจดพบของทรองถพพนมาสรรางรายไดร

การพอฒนาบรรจจภอณฑณ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพอฒนา : 2-3 เดดอน

เศรษฐกลจหมมนเวชยนลดการใชรพลพงงานเนรนนจากลพบมาใชรใหมม

   Recycle (การแปรสภาพ)

ชชชอผลลตภพณฑฑ/บรลการ : สบมคสมจนไพร ชจมชนบางปลามรา

รายละเอชยด : สบมคสมจนไพรกลพพนหอมสมจนไพรถมแลรวสดชดพนสบายตอว

01 : รายละเอชยดผลลตภพนฑฑ/บรลการ

อาจารยฑบพญฑลต

5 คน 5 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดรตมอเดชอน (บาท)

03 : วพตถมประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสลนครา/บรลการ

06 : ผลลตภพณฑฑบรลการของทมานสรรางคมณคมาใหรกพบชมมชนไดรอยมางไร

05 : แผนธมรกลจ

08 : ชมองทางการขาย และความพรรอมออกสภมตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลอยเทคโนโลยมราชมงคลรอตนโกสพนทรณ

ต.บางปลามรา อ.บางปลามรา จ.สจพรรณบจรม

04 : องคฑความรภร/เทคโนโลยช/นวพตกรรม

รมปกคอน รมปหลองรภปสลนครา/บรลการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรรอมออกสภมตลาด : พรรอมขายภายในเวลา 3 เดดอนขขขนไป

สบมคสมจนไพรของชจมชนบางปลามรานนามาสรรางเปปนสพนคราใหมคใหรชจมชนพรรอมทนาแพคเกจใหรสวย
งามนนามาขายสรรางรายไดรใหรคนในชจมชน

เพพพมมมลคคาผลผลพต/ผลพตภอณฑณ/บรพการ

จจานวนรายไดร : 2,000
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PS65012977 : โครงการยกระดพบและขพบเคลชชอนดรวยระบบเศรษฐกลจหมมนเวชยนและเศรษฐกลจสชเขชยวของตจาบล

บางใหญม ดรวยการประยมกตฑหลพกคลดในการออกแบบเพชชอสรรางชมมชนเชลงสรรางสรรคฑ

Snapshot C01-C06รายงานสรมปโครงการ

recycle

reduce

reuse

ถคายทอดเทคโนโลยมการผลพตและบรพการ

การสคงเสรพมการขายและการตลาด

การพอฒนาสพนคราและบรพการใหรมมมมลคคาสมง

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพอฒนา : 2-3 เดดอน

เศรษฐกลจสรรางสรรคฑจากภภมลปปญญาและวพฒนธรรมทรองถลชน

   เทคโนโลยมการออกแบบผลพตภอณฑณ

ชชชอผลลตภพณฑฑ/บรลการ : สบมคลมกตาลบางแมคหมราย

รายละเอชยด : สบมคกรอนแปรรมปมาจากลมกตาล

01 : รายละเอชยดผลลตภพนฑฑ/บรลการ

อาจารยฑบพญฑลต

4 คน 4 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดรตมอเดชอน (บาท)

03 : วพตถมประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสลนครา/บรลการ

06 : ผลลตภพณฑฑบรลการของทมานสรรางคมณคมาใหรกพบชมมชนไดรอยมางไร

05 : แผนธมรกลจ

08 : ชมองทางการขาย และความพรรอมออกสภมตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลอยเทคโนโลยมราชมงคลรอตนโกสพนทรณ

ต.บางใหญค อ.บางปลามรา จ.สจพรรณบจรม

04 : องคฑความรภร/เทคโนโลยช/นวพตกรรม

รมปกคอน รมปหลองรภปสลนครา/บรลการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรรอมออกสภมตลาด : พรรอมขายภายในเวลา 1 เดดอน

นนาผลพตภอณฑณลมกตาลทมพมมปลมกมากมายในชจมชนมาแปรรมปเปปนสพนคราใหมคเพดพอใหรเกพดผลพตภอณฑณ
เปปนสบมคลมกตาลเพดพอจะสรรางอาชมพใหรคนในชจมชน

คพดครนกระบวนการทนางานทมพงคายขขขน

ใชรผลผลพตทางการเกษตรใหรเกพดประโยชนณสมงสจด

เพพพมมมลคคาผลผลพต/ผลพตภอณฑณ/บรพการ

จจานวนรายไดร : 0
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PS65013015 : โครงการยกระดพบและขพบเคลชชอนดรวยระบบเศรษฐกลจหมมนเวชยนและเศรษฐกลจสชเขชยวของตจาบล

บางใหญม ดรวยการประยมกตฑหลพกคลดในการออกแบบเพชชอสรรางชมมชนเชลงสรรางสรรคฑ

Snapshot C01-C06รายงานสรมปโครงการ

recycle

reuse

reduce

การสคงเสรพมการขายและการตลาด

การพอฒนาสพนคราและบรพการใหรมมมมลคคาสมง

การพอฒนาบรรจจภอณฑณ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพอฒนา : 2-3 เดดอน

เศรษฐกลจสรรางสรรคฑจากภภมลปปญญาและวพฒนธรรมทรองถลชน

   เทคโนโลยมการออกแบบผลพตภอณฑณ

ชชชอผลลตภพณฑฑ/บรลการ : ไมรกวาด 100 ปป บางแมคหมราย

รายละเอชยด : ไมรกวาดจากเปลดอกมะพรราว

01 : รายละเอชยดผลลตภพนฑฑ/บรลการ

อาจารยฑบพญฑลต

4 คน 4 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดรตมอเดชอน (บาท)

03 : วพตถมประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสลนครา/บรลการ

06 : ผลลตภพณฑฑบรลการของทมานสรรางคมณคมาใหรกพบชมมชนไดรอยมางไร

05 : แผนธมรกลจ

08 : ชมองทางการขาย และความพรรอมออกสภมตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลอยเทคโนโลยมราชมงคลรอตนโกสพนทรณ

ต.บางใหญค อ.บางปลามรา จ.สจพรรณบจรม

04 : องคฑความรภร/เทคโนโลยช/นวพตกรรม

รมปกคอน รมปหลองรภปสลนครา/บรลการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรรอมออกสภมตลาด : พรรอมขายภายในเวลา 1 เดดอน

นนาเปลดอกมะพรราว มาแปรรมปเปปนไมรกวาดเปปนสพนคราใหมคในชจมชนเพดพอจะไดรจอดจนาหนคายและเสรพม
อาชมพใหรคนในชจมชน

คพดครนกระบวนการทนางานทมพงคายขขขน

ใชรผลผลพตทางการเกษตรใหรเกพดประโยชนณสมงสจด

นนาเทคโนโลยมมาปรอบใชรใหรเกพดประโยชนณ

เพพพมมมลคคาผลผลพต/ผลพตภอณฑณ/บรพการ

จจานวนรายไดร : 0
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PS65003973 : กระเปปาชวาชาตรช

Snapshot C01-C06รายงานสรมปโครงการ

เครดพองรมดผอกตบชวา

เครดดพองอบผอกตบชวา

ใชรสดพอดพจพทอลในการขาย ไดรแกค fan page U2T ตนาบลทคาชราง อนาเภอวพเศษชอยชาญ จองหวอด

อคางทอง

การพอฒนาสพนคราและบรพการใหรมมมมลคคาสมง

การพอฒนาสพนคราและบรพการใหรมมมมลคคาสมง

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพอฒนา : 2-3 เดดอน

เศรษฐกลจสรรางสรรคฑจากภภมลปปญญาและวพฒนธรรมทรองถลชน

   เทคโนโลยมการออกแบบผลพตภอณฑณ

ชชชอผลลตภพณฑฑ/บรลการ : กระเปปาชวาชาตรม

รายละเอชยด : ตอวกระเปปาทนามาจาก ผอกตบชวา แลรวนนารวดลายจาก วอฒนธรรมละครพดขน

บรานอยคางละครชาตรมมาเพพพมบนกระเปปาผอกตบชวา จขงเกพดเปปนสพนคราตอวนมข

01 : รายละเอชยดผลลตภพนฑฑ/บรลการ

อาจารยฑบพญฑลต

4 คน 4 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดรตมอเดชอน (บาท)

03 : วพตถมประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสลนครา/บรลการ

06 : ผลลตภพณฑฑบรลการของทมานสรรางคมณคมาใหรกพบชมมชนไดรอยมางไร

05 : แผนธมรกลจ

08 : ชมองทางการขาย และความพรรอมออกสภมตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลอยเทคโนโลยมราชมงคลรอตนโกสพนทรณ

ต.ทคาชราง อ.วพเศษชอยชาญ จ.อคางทอง

04 : องคฑความรภร/เทคโนโลยช/นวพตกรรม

รมปกคอน รมปหลองรภปสลนครา/บรลการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรรอมออกสภมตลาด : พรรอมขายภายในเวลา 1 เดดอน

เปปาหมาย
1. เพดพอยกระดอบการพอฒนาผลพตภอณฑณทมพไดรทนามาจากวอสดจจากธรรมชาตพ เชคนจาก แมคนนขา ลนา
คลอง เปลมพยนจากของไมคมมมมลคคาใหรมมมมลคคาเพพพม 
2. สรรางฐานลมกคราใหรมาซดขอผลพตภอณฑณ และการบอกตคอๆ กอนในกลจคมลมกครา 
3. เพพพมชคองทางการประชาสอมพอนธณใหรเปปนทมพรมรจอกมากขขขน
4. สามารถขายผลพตภอณฑณสมคตลาดมากขขขน ตามชคองทางตคางๆไดร 
5. เกพดการจรางงาน สรรางอาชมพใหรกอบคนในชจน

เพพพมมมลคคาผลผลพต/ผลพตภอณฑณ/บรพการ

จจานวนรายไดร : 50,000
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PS65004094 : บรรจมภพณฑฑจากผพกตบชวา (ออแกนลคชรางยลรม)

Snapshot C01-C06รายงานสรมปโครงการ

เครดดพองอบผอกตบชวา

เครดพองรมดผอกตบชวา

ใชรโปรแกรม Adobe Illustrator ในการออกแบบบรรจจภอณฑณ / โลโกรสพนครา

การพอฒนาสพนคราและบรพการใหรมมมมลคคาสมง

การพอฒนาสพนคราและบรพการใหรมมมมลคคาสมง

การพอฒนาบรรจจภอณฑณ

การพอฒนาบรรจจภอณฑณ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพอฒนา : 2-3 เดดอน

เศรษฐกลจหมมนเวชยนลดการใชรพลพงงานเนรนนจากลพบมาใชรใหมม

   Upcycle (การรมไซเคพลแบบทมพทนาใหรคจณคคาเพพพมขขขน)

ชชชอผลลตภพณฑฑ/บรลการ : บรรจจภอณฑณจากผอกตบชวา (ออแกนพคชรางยพขม)

รายละเอชยด : ตอวบรรจจภอณฑณนอขนทนามาจากผอกตบชวาทมพเปปนวอชพดชทมพไมคมมลคคาตามแมคนนขาลนา

คลอง จขงนนามาศขกษาการแปรรมปเพพพมมมลคคาและใหรมมประโยชนณ

01 : รายละเอชยดผลลตภพนฑฑ/บรลการ

อาจารยฑบพญฑลต

4 คน 4 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดรตมอเดชอน (บาท)

03 : วพตถมประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสลนครา/บรลการ

06 : ผลลตภพณฑฑบรลการของทมานสรรางคมณคมาใหรกพบชมมชนไดรอยมางไร

05 : แผนธมรกลจ

08 : ชมองทางการขาย และความพรรอมออกสภมตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลอยเทคโนโลยมราชมงคลรอตนโกสพนทรณ

ต.ทคาชราง อ.วพเศษชอยชาญ จ.อคางทอง

04 : องคฑความรภร/เทคโนโลยช/นวพตกรรม

รมปกคอน รมปหลองรภปสลนครา/บรลการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรรอมออกสภมตลาด : พรรอมขายภายในเวลา 1 เดดอน

เปปาหมาย
1. พอฒนาสพพงของทมพไดรจากวอสดจจากธรรมชาตพ เชคนจาก แมคนนขา ลนาคลอง เปลมพยนจากของไมคมม
มมลคคาใหรมมมมลคคาเพพพม 
2. บรรจจภอณฑณทมพประหยอดตรนทจนมากทมพสจดและวอสดจทมพนนามาบรรจจภอณฑณสามารถนนาไปใชรประโยชนณ
อยคางอดพนไดรอมก
3. สรรางฐานลมกคราใหรมาซดขอผลพตภอณฑณ และการบอกตคอๆ กอนในกลจคมลมกครา เพพพมชคองทางการ
ประชาสอมพอนธณใหรเปปนทมพรมรจอกมากขขขน
4. บรรจจภอณฑณทมพประหยอดตรนทจนมากทมพสจดและวอสดจทมพนนามาบรรจจภอณฑณสามารถนนาไปใชรประโยชนณ
อยคางอดพนไดรอมก
5. สามารถขายผลพตภอณฑณสมคตลาดมากขขขน ตามชคองทางตคางๆไดร 
6. เกพดการจรางงาน สรรางอาชมพใหรกอบคนในชจน

ลดขยะ/การนนาวอตถจดพบกลอบมาใชรใหมค [Reduce/Reuse/Recycle]

จจานวนรายไดร : 50,000
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โครงการพัฒนาระบบการบริหารและจัดการเครือข่ายข้อมูลเกี่ยวกับทักษะการเรียนรู้
เพื่อส่งเสริมการดำเนินโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG
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